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das sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de se
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2- ATA DA 33• SESSÃO, EM 1• DE ABRIL DE 1982 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Ofícios n•s S-2/82 e S-42/81. 

2.2.2- Requerimentos 

- N• 55/82, de autoria dos Srs. Senadores Humberto Lucena eBer
nardino Viana, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n• 26/82-DF, 
que fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, altera dispositivo 
da Lei n'>~ 6.450, de 14 de outubro de 1977, e dá outras providências. 

- N• 56/82, de autoria dos Srs. Senadores José Lins e Humberto Lu
cena, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara _n9 21/82, que altera a 
denominação da categoria funcional de Inspetor do Trabalho, dispõe 
sobre o pagamento de gratificação de produtividade nos casos que men~ 
ciona, eleva as multas previstas na Consolidação das Leis do TraÇalho, e 
dã outras providências. 
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2.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 33/81 (n• 79/80, na Câmara dos 
'Deputados), que ratifica o texto do Acordo Internacional da Borracha 
Natural de 1979, aprovado na IV Sessão da Confe_rência das Nações Uni
das sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de se
tembro a 5 de outubro de 1979, e que foi subscrito pelo Brasil em 30 de ju
nho de 1980. Aprovado. Â Comissão de Redação. 
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81/81, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Acordo no Cam· 
po da Propriedade Industriar Concluído entre o- Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris, a 29 
de janeiro de 1981. Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n• 20/81 (n• 
91/81, na Câmara dos Deputados}, que aprova o texto do Acordo de Coo
peração Económica, Científica, Técnica e Cultural, concluído entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popu
lar do Congo, em Brasília, a 18 de fevereiro de 1981. Aprovada. À promul
gação. 

2.4-MATl:.RIAS APRECIADAS APÚS A ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 33/81, cons
tante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos do Re
querimento n• 58/82. Â promulgação. 

-Projeto de Lei do Senado n'>~ 26/82-DF, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n9 56/82, lido no Expediente. Aprovado, após 
pareceres das comissões competentes. Â Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 26/82-DF, em regi
me de urgência. Aprovada. À sanção. 

:_PrOjeto -de Lei da Câmara n'~ 21/82, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n'>~ 55/82, lido no Expediente. Aprovado, após 
pareceres das comissões competentes. Â sanção. 

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

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

82. 
- Do Sr. Senador Roberto SaturnÍnq, proferido na sessão de 24-3-

- Do Sr. Senador Lãzaro Barboza, proferido na sessão de 31-3-82. 

4-SECRETARIA-GERAL DA MESA 

-Resenha das matérias apreciadas de l'>~ a 31-3-82. 

5-ATA DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS POLITICOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISS()ES PERMANENTES 

ATA DA 32• SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE 1982 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, CUNHA LIMA E ALMIR PINTO 

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

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- A.lexandre CoSta- Luiz Fer
nando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- AI· 
mir Pi~to - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Cunha Lima - Humberto 
Lucena ~Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Louri
val Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães - Luiz Viana- Hugo 
Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Lázaro Barboza- Affonso 
Camargo - Evelãsio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo ~úm~ro r_egimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos traba}_~~s. 
O Sr- }9-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N9 89/82, de 31 de março do cofrente ano, encaminhando autógrafo do 
Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1979 (n• 1.328/75, na Casa de origem}, 
que altera a redação do art. 42 da Lei n• 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.981, de 30 de março de 1982.) 

PARECERES 

PARECERES N•S 110, 111 E 112, DE 1982 
PARECER N• 110, DE 1982 

Da Comissão do Distrito Federal. Sobre o Oficio "S" n9 19, de 
1981; (Ofício n" GP-525, de 27-2-81, na origem), do Presidente do 
Ti:ibunal de Ccmtas do Distrito Federal, encaminhando ao Senado Fe
deral o Relat_ório ~bre as contas do Governo do Distrito Federal, re
lativas ao exercício de 1980, e o respectivo Parecer Prévio. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Na sess~o especial do dia 17 de julho do ano em curso, o Tribunal de 

Contas do Distrito Federal apreciou e aprovou o Relatório sobre as contas 
do Governo do Distri~O Fedei-3.1, relativas ão exercício de 1980, e o proJeto de 
Parecer Prévio elaborado pelo Conselheiro~Substituto, Modesto Marques de 
Oliveira. 

Relatório e Parecer Prévio foram remetidoS a esta Casa do Congresso 
Nacional, para os fins previStOS-no ait. 42, V, infine, da CoristitU.ição. Tais 
documentos são acompanhados de cinco volumes contendo os balanços pre
vistos em lei. 

O teXtO do Parecer Prévio, aprovado pela Corte de Contas da Capital da 
República, tem o seguinte teor: - - -

"'O Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo apreciado as 
contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal, referentes 
ao exercício ~e 1980, em cumprinlento do dispos_to nos arts. 42, inci-
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so V, da Constituição Federal e 28 da Lei n'i' 5.538, de 22 de no
vembro de 1968, verificou que as mesmas: 

a) quanto à composição, obedeceram às normas gerais de Di
reito Financeiro, instituídas pela Lei n9 4.320, de 17 de março de 
1964, e demais disposições pertinentes; 

b) estão aritmeticamente corretas; 
c) evidenciam procedimentos orçamentãrios, financeiros e ad

ministrativos em geral revestidos dC C:Oi:i'eção, da mesma forma 
quanto às operações extra-orçamentárias; 

d) refletem, com relação à execução orçamentária da receita e 
da despesa, a obediência aos limites estabelecidos na Lei de Orça
mento e autorizações legislativas, o mesmo acontecendo quanto à 
abertura de crédito.s suplementares. 

A apreciação das contas em apreço não envolve exame da res~ 
ponsabilidade pessoal de cada um dos administradores do Comple
xo Administrativo do Distrito Federal, cujas contas são objeto de 
julgamento individual e exclusivo desta Corte, na forma da lei e de 
acordo com as normas pertinentes, 

Ante o exposto, este Tribunal é de parecer que as Contas do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, Aimê AI~ 
cibíades Silveira Lamaison, alusivas ao exercfcio financeiro de 1980, 
mer~em ser aprovadas". 

O Relatório é composto de quatro partes, a saber: 
I- O Controle, esse desconhecido. 
II ~Anâlise das contas de 1980, como exigência conStituciorial. 
III- Anãlise retrospectiva, do perfodo de 1974 a 1980, da Adminis

tração Direta, Administração Indireta e Fundações. 
IV -Considerações finais e projeto de Parecer Prévio. 
No estudo que realiza sobre o controle das contas, o Relatório mostra 

que "a Lei é o Estado e o Decreto é o Governo". e que .. a Lei é Lei porque 
existe, a garanti-la, a coerção estatal". Acentua, mais adiante, que "a Huma
nidade paira acima dos Estados ... Os Direitos Humanos limitam a própria 
Constifuição, logo, estão acima dos Estados por ela constituídos ... " 

Diante de tal premissa, o Relatório avança pela afirmativa de que "a 
função cOntrole não pode. portanto, ficar bitolada à mera legalidade, da mes
ma forma que uma auditoria bem feita, numa empresa, não pode contentar
se com a mera correção aritmética dos balanços, pois, a auditoria é essencial
mente teleológica, é finalística por natureza". 

Entretanto, reconhece o aludido documento do TCDF que mesmo "pai
rando acima da própria Lei, o controle não ê ilimitado". porque não pode ser 
arbitrário e sem norma a pautar-lhe os procedimentos e as decisões. 

No caso, seria ocioso discutir tal doutrina. Mesmo porque elevar-se o 
controle de contas a status de sobrelei ou superposicionamento perante a Lei, 
não é o tema de debate, nesta oportunidade, quando se examina o cumpri
mento orçamentário pela administração da Capital Federal. 

As contas do Governo do Distrito Federal estão contidas em cinco volu
mes. No primeiro, estão os balanços da administração- centralizada; o segun~ 
do é anexo contendo a anâlise do Ativo; o terceito é anexo com a análise do 
Passivo; o quarto é anexo com o Inventârío Patrimonial e o qUinto é o Ba
lanço Consolidado do Complexo Administrativo do Distrito Federal. 

O orçamento do Distrito Federal para o exercício de 19"80 foi aprovado 
pela Lei n• 6.737, de 5 de dezembro de 1979, prevendo a Receita para Cr$ 
13.708.863.000,00 e fixando a despesa em igual montante. 

Do total estimado·, Cr$ 12.352.907.000,00, correspondiam à Adminis
tração Direla e Cr$ 1.355.956.000,00 à Administração Indireta e Fundações. 
E, de acordo com o art. 62, infine, da Constituição Federal, na parte referente 
à Administração Indireta e às Fundações, estão excluídas as Transferências 
do Tesouro. Da mesma forma, as entidades que não recebem subvenções ou 
transferências à conta do orçamento. 

Todos os desdobramentos orçamentários foram demoradamente estuda
dos. Tanto no que diz respeito à Receita quanto no- referente à Despesa. O 
Governo do Distrito Federal atendeu às exigências da Lei nfl' 4.320/64, enca
minhando ao TCDF; 

a) o resumo geral e o quadro discriminativo da receita prevista por cate
gorias econômicas, por fontes e rubricas, até subalíneas; 

b) o programa de trabalho do Governo, atravéS de demonstrativos de 
funções, programas e subprogramas: por projetas e atividades, por categorias 
econômicas e conforme as fontes de recurso; 

c) o demonstrativo da despesa. com recursos do Tesouro; por fontes de 
recurs_o, segundo os projetas e atividades e conforme as categorias econômi~ 
cas; por funções, consolidando projetes e atividades, segUndo as categorias 
econômicas e conforme o vínculo com os recursos; e resumo geral da despesa, 
por categorias econômicas, a nível de subelemento e item; 

d) demonstrativos diversos da despesa por órgãos e unidades orçamen
tárias, separadamente; por funções, programas e subprogramas, projetas e 
atividades; por fontes de recursos; por vínculo com os recursos; por catego
rias econômicas e jlór riatureza da despesa a nível de subelemento e item; 

e} o plano de aplicação dos recursos do FundQ de Desenvolvimento do 
DístrltooFederal - FUNDEPE, constituídos de 20% da Receíta Tributária 
prevista e de parcela da Receita Patrimonial, decorrente da percepção de diviw 
dendos de ações de empresas de cujo capital o Distrito Federal participa; do 
Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do Distrito Federal -
F AEDF; e do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Human._os do Distrito 
Federal --Fundo !DR; . . <·_ 

f} a programação a cargo das entidades da AdminiStração Iri.âireta e 
Fundações, à conta de recursos do Tesouro,-mediante demonstrativos seme~ 
lhantes aos dos órgãos e unidades orçamentárias da Administração Direta; 

g) consolidação da Receita e da Despesa das Administrações Di reta e 
Indireta e Fundações; 

h) o demonstrativo sintético da Receita e da Despesa, segundo as catew 
górias econôínicas. 

Os demonstrativos estão acompanhados da legislação da Receita; do 
quadro demonstrativo da evolução da Receita do Tesouro nos quatro anos 
anteriores a 1980, e estimativa também da Receita para o exercicio de 1980; 
do quadro comparativo da Despesa realizada em 1978, a prevista para 1979 e 
a fixada para 1980; o demonstrativo da divida flutuante; os adendos .. A" e 
"B" das Secretarias de Educação e Cultura e Serviços Sociais, respectivamen
te, onde se encontrain relacionadas as subvenções sociais consignadas a enti-
dades privadas do Distrito Federal. · 

No desempenho, durante o exercício, a Lei dos Meios, em referência, 
teve autorização do Governador do Distrito Federal para abrir créditos su
plementares até o limite de 30% da receita orçada, fazendo uso dos recursos 
previstos no art. 43. § 19, da Lei n"' 4.320/64. Foram tomadas providências 
para ajustar os dispêndiás ãci efetivo comportamento da Receita, e realizadas 
operações de crédito. por antecipação da Receita, obedecido o limite previsto 
na Constituição. Foram, ainda, aprovados, atê 31 de dezembro de 1979, qua
dros de detalhamento de projetas e atividades iritegrantes do Orçamento, 

Quanto aos crêditos adicionais, o Governo do Distrito Federal cuidou 
de autoriÍ:á~ioS, m-ediante a utilização do superavit, financeiro apunido=em ba
lanço patrimonial do exercício anterior; excesso de arrecadação; anulação to
tal ou parcial de dotações_ orçamentárias ou de créditos adicionais autoriza
dos em Lei; operações de crédito devidamente autorizadas. 

O limite para abertura dos créditos suplementares foi demonstrado da 
seguinte forma: 

a) art. 89, incíso I, Cri 
da Lei n• 6.737/79 ........... _... •. .• . .. ... 3.705.872.100,00; 
b) art. 19 da Lei n9 
6.846/80 ............. ··- ....... _ .. , ·--- .. 4.717.500.000,00; 
c) acréscimo ao liniite de 30% 
para 40% (artigo 8'?, t, da Lei n9 
6:737/79 ............................ __ .,.. 1.235.290.700,00; 
TOTAL ........................... _.. ... 9.658.662.800,00 

Diante de tal apoio legislativo; o Governo do Distrito Federal abriu os 
seguintes crêditos suplementares: 

a) à conta dos limites fixados pelas Leis 
n•s 6.737/79 e 6.846/80: Cr$ 8.131.976.888,00; 
b) com a permissão estabelecida no art. 
; da Lei n• 6.846/80 •....••.•..•. , ..... Cr$ 1.955.500.000,00; 

OTAL .................. --·- .. - ..... Cr$10.087.476.888,00; 

Assim sendo, para_ ~tender ao acréscimo da Despesa, no montante de 
Cr$ 10.087.476.888,00, o Governo do Distrito Federal abriu 240 crêditos su
plementares. Para tanto. utilizou as seguintes fontes de recurso: 

I - excesso de arrecadação ............... . 
2- superávit financeirO .................. . 
3 - operações de crédito ........... _ ....... . 
4- anulações de dotações ................ . 

CrS 1,00 

8.S49.471.500,71; 
204.271.239,03 

72.388.649,61 
1.261.345.498,65 

O Executivo da C3pital da República baixou, ainda, quatro decretos al
terando valores de projetas efou atividades, totalizando a quantia de CrS: 
15.892.000,00. 

Assinala o Relatório do Tribunal de Contas que, diante do exposto, to~ 
dos os créditos suplementares apontados tiveram apreciação do Tribunal. in
dividual e oportunamente, sem constatar qualquer irregularidade. 
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Todas as peças submetidas a exame obedecem às recomendações legais, e 
o TCDF deu ênfase ao seguinte: 

.. As falhas, ou irregularidades, verificadas pelo Tribunal, em 
razão de sua_ ação fiscalizadora, no decorrer do exercício de 1980, 
foram pronta e devidamente saneadas pelos seto"I·es coôlpetentes Por 
diversos escalões do Executivo local, os quais sempre se mostraram 
sensíveis às recomendações, ou determinações desta Casa, acatando 
plenamente as suas respeitáveis decisões". 

Assim, em face da exatidão e regularidade dos Balanços, demonstrações 
e demais peças componentes do processo em exame, somos pela aprovação 
das contas do G_overno do Distrito Federal, relativas ao exercício de 1980, na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 17,DE 1982 

Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal, referentes ao 
exercício financeiro de 1980. 

Artigo único. São aprovadas as Contas do Goyerno do Distrito Fede- , 
ral, relativas ao exercício financeiro de 1980, e na conformidaçl.e do Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas_ do Distr_ito Federal, aprovado na sessão espe
cial daquela Corte, realizada a 17 de julho de 1981. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 1981.- Louriva/ Baptista, Presi
dente- Bernardino Viana, Relator- Almir Pinto- Saldanha Derzi- Adal
berto Sena- José Caixeta- Moacyr Dalla_- Aderbal Jurema. 

PARECERES N•s lllE 112, DE 1982 

Sobre o Projeto de Resolução n9 17/82, da Comissão do Distrito 
Federal, que aprova as contas do Govern_o do Distrito Federal, relati
vas ao exercício de 1980. 

PARECER N• III, DE 1982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 
A matéria sob apreciação desta Comissão- jã bem definida na ementa 

em epígrafe - foi amplamente examinada, e com grande brilhantismo, no 
Parecer do_ nobre Senador l3ernardino Viana, unanimente aprovado pela Co
missão do Distrito Federal. 

Nesse Parecer, a cujas razões nos reportamos, concluiu-se por Projeto de 
Resolução que, em artigo único, dá por aprovadas as Contas do Governo do 
Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 1980, e na conformidade 
do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado na 
sessão especial daquela Corte, realizada a 17 de julho de 1981. 

Encaminhando-se ao Senado a referida documentação, dçu-se cumpri
mento à preceituação constitucional e às dispoSiÇões contidas na Lei n9 
5.538/68. Estabelece a Contituição Federal: 

uArt. 42 Compete privativamente ao Senado Federal: 

V -legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no§ lrt 
do artigo 17, e nele exercer a fiscalização financeira e orçamentária, 
com o auxilio do respectivo Tribunal de Coritas." 

E o§ l q do artigo 17 da Constituição, a seu turno, determina o segufnte: 

ucaberã ao Senado Federal discutir e vptar projetes de lei 
sobre matéria financeira e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração do Distrito Federal." 

O exame da matéria pela Comissão do Distrito Federal e o conseqüente 
Projeto de Resolução, ali adotado, correspondem, portanto, às diretrizes 
constitucionais e legais traçadas pelo legislador. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução formula
do pela Comissão do Distrito Federal. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1981.- Aloysio Chaves, Presiden
te- Raimundo Parente, Relator - Moacyr DaUa - Bernardino Viana -
Tancredo Neves- Leite Chaves- Lenoir Vargas -~.Muri/o Badaró- João 
Calmon. 

PARECER N• 112, DE 1982 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mauro Benevides 
Em observância ao disposto no item V do artigo 42 da Constituição Fe

deral, encaminhou o Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal a esta Casa do Congresso Nacional o Relatório sohre as contas do 
Governo do Distrito Federal, relativas aos exercício de 1980, acompanhado 
do Parecer Prévio, aprovado por aquela Corte em sessão -especial realizada 
em 17 de julho de 1981. 

Submetida ao exame da Comissão do Distrito Federal, manifestouRse 
aquele órgão técnico pela aprovação da matéria na forma do Projeto de Re
solução que apresentou, em -ateiidimeQ.to preceituado na alínea d do item I do 
art. 105 do Regimento Interno. 

A juridicidatle e constitucionalidade da proposiÇão foram proclamadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça, cabendo-nos o exame da proposição 
sob o aspecto financeiro, consoante determina o parãgrafo único do supra
mencion-ado dispositivO regirriCntal. 

Preliminarmente, é de se registrar a precisão da análise procedida pelo 
minucioso Relatório elaborado pelo ilustre Conselheiro Modesto Marques de 
Oliveira, Relator do processo no Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

A peça analítica em questão compõe-se em 4 partes, assim tituladas: 
Parte I - O Controle; Esse Desconhecido; 
Parte II- Anâlise das Contas de 1980-cOm a Exigência Constitucional; 
Parte Jli- Anãlise Retrospectiva, do Período de 1974 a 1980, da Admi-

nistração Direta, Administração Indireta e Fundações; 
Parte IV- Considerações Finais e Projeto de Parecer Prévio. 
Tendo em vista a relevância do encargo que nos é deferido, com base em 

normas de direito finanCeiro, nossa tarefa hã de se centralizar na apreciação 
das Partes II e Jli do Relatório cm tela. 

A Lei n• 6.737, de 5 de dezembro de 1979 estimou a receita do Distrito 
Federal para o exercício de 1980 em Cr$ 13.708.863.000,00 (treze bilhões, se
tecentos e oito milhões, oitocentos e sessenta e três mil cruzeiros), fixando em 
igual valor a despesa, correspondendo à Administração Direta Cr$ 
12.352.907.000,00 (doze bilhões, trezentos e cinqUenta e dois milhões, nove
centos e sete mil cruzeiros) e a Administfação_ lndireta e Fundações a quantia 
de Cr$ 1.355.956.000,00 (hum bilhão, trezentos e cinqUenta e cinco milhões, 
novecentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros). 

A receita efetivamente arrecadada, entretanto, alcançou a cifra de CrS 
21.087.458.314,88 (vinte e um bilhões, oitenta e sete milhões, quatrocentos e 
cinqUenta e oito mil, trezentos e quatorze cruzeiros e oitenta e oito centavos), 
correspondendo a um excesso de 70,71%. 

Tal diferença deveu-se ao incremento da receita derivada que ultrapas
sou a previsão orçamentária em quase 2 bilhões de cruzeiros e às Transferên
cias Correptes e Operações de Créditos que superaram a casa dos 6_bilhões, 

Em que pese o crescimento da receita própria em termos absolutos, 
verificou-se no período em apreço uma participação maior dessa receita com
pa_ratjyamente com os exercícios anteriores, tendo em vista que as transferên
cias da União e a participação do DF nos tributos federais alcançaram 
63,44% da Receita total, 0,86% orgina-ram-se de operações de crédito, ficando 
com a administração IÕcal a arrecadação de apenas_ 35,70% 

A despesa autorizada Pela Lei Orçamentária foi elevada para Cr$ 
21.179.038.389,35 (vinte e um bilhões, cento e setenta e nove milhões, trinta e 
oito mil, trezentos e oitenta e nove cruzeiros e trinta e cinco centavos) em ra
zão do acrésdrr:io decorrente de suplementações financiadas que orçaram em 
CrS 8.826.131.389,35 (oito bilhões, oitocentos e vinte e seis milhões', cento e 
trinta e um inii; trezento-s e oitenta e ilove cruZeiros e trinta e cinco centavos). 

- Os limites legais para a abertura de crédito~ suplementares, autorizados 
pela Lei n' 6.737, de 1979 (art. 8•, I) e Lei n• 6.846, de 1980 (art. 1•) foram 
obedecidos, apurando-se saldo não utilizado de CrS 832.531.410,70 (oitocen
tos· e trinta e dóis milhões, quinhentos e_ trinta e um mil, quatrocentos e dez 
cruzeiros e setenta centavOS). · 

Cabe registrar, ademais, que a Administração do DíStrito federal, no fiR 
nal do exercício finanCeiro, deixou saldo orçamentário no valor de Cr$ 
422.140.714,96 (quatrocentos e vinte e dois milhões, cento e quarenta mil, se
tecentos e quatorze cruzeiros e noventa Ç- s'eis centavos). 

O demonstrativp _da Despesa, segundo as funções, apresentou a seguinte 
destinação: 

Função Valor 

Educação e Cultura .. , ..... , .. _. _ . _, . -,, . . 5_803.356.406,44 
AdministraÇão e Planejamento . . . .. . . . • ... . 4.140.990.477,74 
Saúde e Saneamento .............•...• _. . 3.854.883.922,49 
Defesa Nacional e Segurança Pública 2309.904.267,48 
Habitação e Urbanismo ..............•. _. 1.513:340.049,09 
Assistência e Previdência .... , . . . . . . •• . . . . . 1.222.612.918,74 
Transpo-m' ....... _ ................ _..... 1.207.648.821,41 
Agricultura . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... 428.253.177,65 
Legislativa ........ -.... _,_, ...... ,:-._;·,.. 166.009.908,57 
IndUstria, ·comércio e Serviços . . . . . . . . . . 92.035.433,81 
Judiciãria ............ - ... ·--···-:.,.,,.. 10.071.290,97 
Trabalho .............. _ ........... -..... 7..791.000,00 

Total ............ ·- ... --......... ... ... 20.756_897.674,39 

% 

27,96 
19,95 
18,57 
11,13 
7,29 
5,89 
5,82 
2,06 
0,80 
0,44 
0,05 
0,()_4 

100,00 
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Verifica-se no quadro acima a relevância emprestada aos programas de 
trabalho relativos à Educação e Cultura, Administração e Planejamento, 
Saúde e Saneamento, Defesa e Segurança Pública ·e Habitação e Urbanismo. 

No que concerne a Fundos Especiais, aos quais se Vinculam receitas es
pecificadas tendentes à realização de determinados pbjetivos con(or:me a defi
nição do art. 71 da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, dispõe o Distrito Fe
deral de _quatro Fundos tendo como agente financeiro o Baqco Regional de 
Brasília. 

O Fundo de Desenvolvimento do Di.strito Federal= FUNDEPE, admi
nistrado pela Secretaria de Finanças tem ·corria objetivo a execuÇão de_ pro
gramas de desenvolvimento econômico e social da região geoeconômica do 
Distrito Federal, o qual contou com recursos da ordem de Cr$ 
1.765.032. 747,70 (um bilhão, -setecentos e sessenta _e_cinco milhões, trinta e 
dois m-il, setecentos e quarenta e sete cruzeiros e setenta centavos), tendo sido 
despendidos Cr$ 1.636,755.546,29 (iam bilhão, seiscentos e tririta e seiS riil
lhões, setecentos e cio_qüenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis cruzei-
ros e vinte e nove centavos). __ 

O Fundo de Financiainento para: Águá e--EsgotoS do l>istrito Federal
FAEDF, criado mediante convênio-celebrado cóm o-Banco Nacional da Ha-:
bitação, tem por objetivo financiar a implantação e ampliação de sistema de 
abastecimento de água e esgotos sanitários, mov!~~ntand_o no eXercício o 
montante de Cr$ 1.184.555.634,21 (um bilhão, cento e oitenta e quatro mi
lhões, quinhentos e cinqUenta e cinco mil, seiscentos e trinta e qUatro cruzei-
ros e vinte e um centavos). _ , --,--- _ --~ O-- O"--

Visando a construção, reforma ou ampliação de habitações populares, a 
Lei n<1 6.008, de 1972, criou o Fundo de Habítação Popular no Distrito Fede
ral - FUNDHAP, cujo programa somente veio a ser aprovado em 1977, 
após firmado o Protocolo de Int_enções com o Banco_Nacional da Habitação. 

Nesse passo, cabe mencionar a observação expreSsa no Relatório Prévio 
do Tribunal de Contas do Distrito Federal com referê-ncia à ausência do Pla
no de aplicação dos recursos do Fundo na Lei de Mei~:tpara O_ exercício de 
1980, como determina a Lei n9 4.320, de 1964, em seu art. 29, § 29, item I. 

Por derradeiro, merece alusão o Ftifido de Desenvolvi"mento de Recursos 
Humanos do DistritO Federal- FUNDO.:.....IDR, que Qela vez primeira, e~ 
1980, for--c-ontemplado com dotação "orçamentária- equivalênte . a: ·crs 
soo.ooo,ou-(qüinhentos mil cruzeiros). 

Ressalte~se, por oportuno, que do movimento financeiro foi apurado um 
saldo positivo de Cr$ 1.549.792.652,32 (um bilhão, quinhentos e quarenta e 
nove milhões, setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinqüenta e dois 
cruzeiros e trinta e dois c~I)J<!VOS) que, adiçionados ao super_á_vit do exercício 
de 1979 alcançou Cr$ 2.862.231.080,41 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e 
dois milhões, duzentos e _trinta e um mil, oitenta cruzeiros e quarenta e um 
centavos)_._ 

A análise financeira dos· resultados apresentados pelas entidades da Ad
ministração Indireta e Fundações revela a importância de tais entidades que 
despenderam Cr$ 28.274.674.727,08 (vinte e óito bilhões, duzentos e setenta e 
quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecenntos e vinte e sete 
cruzeiros e oito centavos), superando_ em 36,22% a -receifã da Administração 
Direta. 

Dentre as 19 entidades merecem_r_ealce, tendo em _vista as atividades de~ 
senvolvidas, as Fundações Hospitalar, Educacional, Cultural, do Servíço So
cial e Zoobotânica, Companhia de Água e Esgotos, Comp:inhia do Desenvol
vimento do Planalto Central, Compaiihia Urbanizad_ora da Novii Capital, 
ComPanhia Imobiliária, Banco Regional, Compã.nhfa de Eletricidade, Socie
dade de Habitação de Interesse Social. 

O singelo esforço tendente a possibilitar a tomada de posição dos inte
grantes desta Comissão leva-nos à convicçã9 de que inexistem erros ou ilega
lidades nas Contas apresentadas pelo Governo·do.DisUitO Federal, de resto 
apreciadas, sem ressalvas, pelo Egrégio Tribunal de Contas do _Distrito Fede
ral. 

Alvissareiro o fato de se achar a função_ "Saúde e Saneamento" como 
aquela em que mais se alocou recursos, secundada pela .. Educação e Cultu
ra" levando-se em consideração os órgãos da adminiStração direta, indireta e 
fundações. 

A prioridade no atendimento das necessidades sociais bãsicas no Estado 
moderno é imperativa, especialmente em nossa Pátria, onde se constata, a 
cada dia, o crescimento da misêria e onde, na periferia dos centros urbanos, 
se localizam grandes bolsões de pobreza e de vida subumana. 

Acertada, parece-nos a diretriz governamental que venha a reorientar 
mais objetivamente a sua política social, no sentido de proporcionar melhores 
condições de sobrevivência às massas marginalizadas, carentes de major as
sistência por parte do Poder Público, 

Não obstante se possa reconhecer uma certa preocupação nesse sentido 
da Administração cujas "Contas ora analisamos, entendemos que muito ainda 

pode ser feito para minorar o sofrimento de ·milhares de pessoas que com
põem a comunidade brasiliense. 

No âmbito de atribuiçõeS desta ComissãO, nenhum óbice existe que im
peça a aprovação do Projeto de Resolução apresentado pela Comissão do 
pjstrito federal. . _ -·- .. _ _ ___ ... 

Sala das Comissões, 30 de março de 1982.- Gabriel Hermes, Presiden
te, em exercício- Mauro Benevides, Relator- Bernardino Viana- Martins 
Filho- Roberto Saturnino- Otávio Cardoso- J.osé_ Lins- lourival Baptis
ta -- d.ffonso Cpmargo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido_ pelo Sr. }9-Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADQ N• 38, DE 1982 

Acrescenta dispositivo à vigente Consolidação das Leis do Traba
lho, para o fim de estabelecer a obrigatoriedade de fixação de hono
~ários_ em favor do ~dv_ogado do trabalhador reclamante. 

O Congresso Nacional decr"eta: 
Art. I• É acrescentado ao art. 791, da Consolidação das Leis do Traba

lho, o seguinte § 3•: 

"§ 3·1terminãifdo em-ãcordo ou sendo a réclamcitóriajulgada 
procedente, ao advogado do trabalhador reclamante, quando ho
ver, serão"'arbiti"á.dos honorârios à base de viute por cento do valor 
dO ãcordo- ou--da q_onden-ção, conforme o· caSo."_ 

Art. 29- Esta lei eninirâ-em Vigor ria data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se a~ disposições_ em cónti"ãrio. 

Justificação 

A verdade é que esta questão concernente à condenação em honorários 
advocatíciOS Contiiuiã indefinida no ânibito da Justiça do Trabalho. 

Por outro lado, na Justiça do Trabalho é impossível pensar em termos de 
equilíbrio· entre partes, já que o empregador é sempre o detentor do poderio 
ecónômico; enqliarlto que o empregado é; invariavelmente, parte mais fraca. 
Tanto que se costuma dizer que a Justiça do Trabalho labora sempre em fa
vor dessa parte mais fraca, impondO restrições ou obrigações maiores aos em
pregadores e estabelecendo .vantagens, presunções diversas, em favor dos em
pregados. 

Por isto qUe, sem desprezar ·a necessidade de regular a matéria no campo 
da Justiça Trabalhista e tendo sempre em mente a apontada situação de desi
gualdade, est~mos propondo uma solução para o problema que, uma vez es
tudada convenientemente pelos doutos, nas comissões técnicas ou no Ple
nário, certamente merecerá aprovação. 

Sala das Sessões, }9 de abril de 1982. -Nelson Carneiro. 

. . Lfi:G!SLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, com as modi
ficações posteriores. 

TITULO X 
Do Processo Judiciário do Trabalho 

CAPITULO !I 
Do Processo em Çeral 

•••••••••••••••••••••••• ; ; • - •• o • ~ •••••• - ••• o •••••••• o ••••••• o o •• o •• 

SEÇÃOIV 
Das Partes e dos Procuradores 

Aft. -79T::-õS-enlpregados e o·s empregadores poderão reclamar pessoalw 
mente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o 
final. 

§ }9 Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão 
fazer-Se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou 
provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 29 Nos-dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por 
~~vogado. 

(Às ComissõeS de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 



lf16 Sexto-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Abril del982 

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

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humberto Lucena, por cessão 
do nobre Sr. Senador Gastão MUller. 

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

Ao assumir a Liderança do PMDB no Senado Federal afirmei que esta 
seria uma liderança de denúncias, tal o meu estado de espíritO-Crifrelação ao 
desenrolar dos acontecimentos neste ano tumultuoso de 1982, que se encerra
rã com o pleito eleitoral de 15 de novembro, para a escolha de condidatos aos 
governos dos Estados, ao Senado, à Câmara dos Deputados, às Assembléias 
Legislativas, às prefeituras e às câmaras municipais.-

Recebi, ontem, da Bancada do PMDB na Assembléia Legislativa de 
Mato Grosso o seguinte telex: 

"Assemblêia Legislativa de Mato Grosso 
CuiabájMT Tlx n' 216/82 31.03.82 14:00HS 

H. Lucena 
Senado Federal 
Líder do PMDB no Senado 
A Bancada estadual do PMDB-MT. Comunica-lhe que reme

teu hoje o seguinte telex ao Sr. Ministro da Justiça. 
A Bancada estadual do PMDB de Mato Grosso vem junto a V. 

Ex• informar-lhe a insegurança que grassa no nosso Estado. São 
inúmeras as notificações jâ feitas por esta Bancada anteriormente. 
Neste momento, levamos ao conhecimento de V. Ex• que na madru~ 
gada de hoje, dia 31 de março, a sede da cooperativa dos jornalistas 
e técnicos grâficos, que edita o jornal escaldado foi alvo de tiroteio 
perpetrado por jagunços na tentativa de levar o terror e calar esse 
órgão da imprensa escrita. 

Invocamos, com urgência e determinação,-que esse ministério 
tome todas as providências cabíveis em relação ao grave atentado 
tendo em vista que os órgãos de segurança estadual, de hã muito, ao 
longo da atual administração, vêm fazendo vista grossa, o que na 
prãtica é sinal de conivência. 

Respeitosamente aguardamos providências. - Deputados: 
Paulo Nogueira- Osvaldo Sobrinho- Dante de Oliveira- Este
vão Torquato- Roberto França- João Bosco -Isaías Rezende 
-Mareio Lacerda- Sarita Baracat- José Amando." 

Por sua vez, o Sr. Presidente do Diretório Nacional do PMDB, ~puta
do Ulyses Guirriarães, recebeu idêntica comunicação, que peço à Mesa seja 
dada como lida, incorporando-se ao pronunciameritó ·que estoU a fazer dã. tri
buna do Senado. 

Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos numâ campanha 
não só de corrupção administrativa pãra evitar, por todos os meios ao alcan
ce dos Governadores_ de Estados, dos Ministros de Estado c - por que não 
dizer? - do próprio Senhor Presidente da República, a eleição dos candida
tos oposicionistas ãS eleições de 1982, mas agora de coação aos nossos correli
ginários, que entretanto não Se intimidarão diante desses atentados, prontos 
como estão, firmes e coesos, a prosseguir na sua luta pela vitória do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro de 1982. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que me traz hoje à tribuna de modo es
pecial, é uma resposta a um desafio que recebi do Sr. Ministro da Previdênci_a 
Social, Deputado Jair Soares, ao tomar conhecimento da denúncia que fiz, 
desta tribuna, de que S. Ex• era o principal responsãvel pela crise da Previ
dência Social no Brasil, e que havia usado o apoio, a força da máquina da 
Previdência Social para conseguir a sua vitória na pré-Cólfvenção qUe o PDS 
do Rio Grande do Sul realizou, com vistas à_esco1ha do candidato que deve
ria ser indicado à convenção daquele Partido às eleições de Governador de 
Estado. S. &•, ao tomar conhecimento do meu pronunciamento no Senado 
Federal, como Lider do PMDB, pôs em dúvida as minhas afirmações e usan
do termos pouco corteses lançou-me por assim dizer, um repto de honra para 
que eu conseguisse provar o que alegara. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não me é difícil satisfazer a este de
safio. Tenho em mãos, para conhecimento do Senado f~er~l ~ da _Nação, 
um farto material que prova de maneira evidente, tão clara como a luz do sol 
que, realmente, a assertiva que lancei desta tribuna tinha sua razão de ser. E 
quando a fiz- preciso repetir- tinha ciência de que o Sr. Presidente da Câ
mara dos Deputados, concorrente do Mjnistro Jail,' Soares a pré:candidato à 
Convenção do PDS gaúcho, havia levado ao conhecimento do Se~hor Presi
dente da República, vinte dias antes da prévia, as graves ocorrências que esta
vam se desenrolando naquele Estado do sul, sendo de se sali,entar que o Pri
meiro Magistrado da Nação limitou-se a õuvir em silêncio libelo acusatório 
do Sr. Deputado Nelson Marchezan. 

.Pois bem, a Pré-Convenção do PDS gaúcho, para ·a escolha do candidato 
que seria indicado à convenÇão, às eleições de 15 de novembro deste ano, 
para Governador do Estado, realizou-se exatamente no dia 23 de janeirO de 
1982. 

Tenho aqui, em mãos, um levantamento feito, criteriosamente, por pes
soas qU:e estavam :il.a assembléia 'e que acompanharam de perto todo o recebi· 
nientO dos telex do Sr. Ministro da Previdência Social, no terminal de telex 
daquela Casa 1egish!iiVa gaúcha, no período de 4 de janeiro a 22 de janeiro, 
exatamente os 14 dias úteis que precedeiam a esolha de S. Ex• para pré
candidato do PDS ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eis o levan
tamento: 

172 telex foram enviados pelO Sr. MiniStro da Previdência Social a De
putados estaduais, gaúchos, perfazendo uma média de mais de doze telex 
diários, no período de 4 a 22 de janeiro de 1982, isto é, um dia antes da Pré
Convenção do PDS gaúcho. 
. .155 municípios forà.m beri~fidados,· pelOS teiCx de S. Ex• sendo de salien

tar que isto equivale em percentuais a 66,8% dos municípios gaúchos que per
fazem um total de 232 municípios do Estado. 

4. Tipos de benefícios: 
a Credenciamentos (151) 
131 médicos 
020 Hospitais e Laboratórios 
b Auxflios em dinheiro (13) 
valor total: 14,6 milhões ou em números mais exatos: (Cr$ 

14.650.000,00) 

c Contratos: 02 
d "Especial atenção": 02 
e Transferências: 01 
f Construções: 01 
g Convênios: O 1 
Vamos às provas. que falam mais do que as palavras. 
Telex enviado no dia 5 de janejro aos Deputados Sergio William Moreira 

e Cícero Viana, da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

"Exm'. Sr. 
Deputado Sergio William Moreira 
Assembleia LegislativajRS 
Porto AlegrefRS 
MPAS/GMJDF/NR 0061 de 5-1-82 
Tenho grata satisfação comunicar~lhe autorizei concessã-o auxi

lio valor Cr$ I.OÓO.OOO,OO (hum milhão de cruzeiros) vg ao Centro 
comunitario Henriqueta Brasil Carus vg UruguaianafRS vg para 
aquisição um veiculo tipo kombi pt cds sds Jair Soares vg Ministro 
MPAS". 

''Exm9. Sr. 
Deputado Cícero V ianna 
Assembleia LegislativajRS 
Porto AlegrefRS 
MPAS/GMfDF/NR (0055 de 5-1-92 
Dirijo-me Vossencia vg informando-lhe autorizei credencia

mento Nilce_ __ Maria da Graça Tatin_ M__artins vg Obstetrícia vg Sole
dadejRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS". 

Telex datados de 4 de janeiro, em número de dez: 

"Emx9 Sr. 
Deputado Ribens Ardenghi 
Assembleia Legislativa 
Porto AlegreJRS 
MPAS/GMJDF/NR.0022-C de 4-1-82 
Tenho grata satisfação comunicar-lhe autorizei a concessão de 

um auxilio no valor de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) vg 
ao Conselho Geral do Clube de mães de Santa Barbara do SuljRS 
pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS." 

.. Exm9 Sr. 
Deputado Rubi Mathias Diehl 
Assembleia Legislativa 
Porto~ AlegrejRS 
MPAS/GMJDF /NR 0023-C de 4-1-82 
Tenho grata satisfação comunicar-lhe autotizei a concessão de 

um auxilio no valor de C_rS 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) vg ao 
Circulo Operario de Cruz AltajRS pt CDS SOS Jair Soares vg Mi
nistro MPAS." 
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'"Exmq Sr. 
Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assembleia Legislativa 
Porto AlegrejRS 
MPAS/GM/DF(NR 0021-C de 4-1-82 
Tenho grata satisfação comuniCar-lht- autoriZei firmar conve

nio da LBA no valor de Cr$ 1.500.000,00 (Hum milhão et quinhen
tos mil cruzeiros) vg com·a Sociedàde de Amparo aos Necessitados 
Sana/ AlecretejRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MP As:•• 

.. Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembleia Legislativa 
Porto AlegrejRS 
MPAS/GM/DF/NR 0020-C de 4-1-82 
Tenho grata satisfaçãO comun:iêat-lhe autorizei concessão de 

um auxilio no valor de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeifOSrvg 
para a Associação- de Cegos do Rio Grande-- dó SulfPorto Ale
gre/RS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS." 

"Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre/RS 
MPAS/GM/DF/NR 0029-C de 4-1-82 
Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg·ca

rater excepcional vg credenciamento_Rudemar Carrion vg Dom Fe
licianojRS pt CDS SDSJaicSoar~ vg Ministro MPAS." 

"Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASjGMjDF(NR 0022-C de 4-1-82 

Atenção solicitação vossência vg informo-lhe autorizei vg carâ
ter excepcional vg credenciamento Laboratório Análises Clínicas 
Cruz Azul vg Dom Feliciano/RS pt CDS SDS Jair Soares vg Mini,;. 
troMPAS." 

.. Exm9' Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GM/DF/NR 0027-C de 04-1-82 

Atenção solicitação Vossência vg ínforino-lhe autorizei vg ·ca
ráter excepcional vg credenciamento Marta C. da COSüCvg Dom FelíciofRS 
vg Pediatria pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS." 

'~Exm• Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0026-C de4-1-82 

Atenção solicitação Vossência vg infofinó-lhe autorizei 'vg c3.
râter excepcional vg credenciamento João Carlos Noal vg Dom Fe-_ 
liciano/RS vg Pediatria pf CDS -sDS Jair Soares vg Minísfio 
MPAS." 

Vejam bem: são dois credenciamentos de pediatria ri'-uril m-esmo muilící~ 
pio, do Estado do Rio Grande do Sul. 

'
4 Exm' Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0025-C - de 4~1~82 -

Atenção solicitaçãO Vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
rãter excepcional vg credenciamento Roberto Tucci-vg Getúlio Var
gasjRS vg Obstetrícia pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro 
MPAS." 

"Exm• Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assiffibléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GMjDFjNR 0024-C de 4-1-82 

Atenção solicitação Vossêncía vg iriforino-lhe autorizei vg ca
rãter excepciõn3l vg credenciamento Ronaldo da Cosia vg Dom Fe
licianojRS vg Pediatria pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro 
MPAS." 

No dia 8 de janeiro, foram _enviados 27 telex pelo Sr. Ministro da Previ
dência Social para o Rio Grande do_ Sul: 

Destinatário Assunto/Beneficiado 

Dep. Erice_ Pegoraro Auxilio/ Ação Social Diocese 
Dep. Adylson Motta Auxilio/ Assoe. Moradores Bairro 

Agríc. 
Dep. Adylson Motta Auxilio/ Assoe. Moradores Bairro 

V.Mârio 
Dep. Adylson Motta Auxílio/ Assoe. Moradores Cel. 

Raymundo 
Dep. Rubens Ardengui AuxíliojPref. Municipal 
Dep. Airton Vargas Auxiliõ /Soe. Assistencial Sta. 

Tetezã 
Dep. Erice Pegoraro Auxffiojlgreja NOvO Anianhã 
p_ep. Cani~~ Moreira AuxníO/Assísfência Soc._Esc. 

N.Sr,Carmo 
Dep. Adylson Motta CredenJHospital de Caridade 
Dep. Guida Moesch CredenJTraumato--Ortopedia 
Dep. Guida Moesch CredenjClínica Medisinos 
Dep. Pedro Américo Leal CredenjTraumato-Ortopedia 
Dep. Jarbas de Melo e Lima CredChjTraumato-Oi-to"pedia 
Dep. Rubi Mathias Diehl Creden/Radiologia 
Dep. Adylson Motta Creden/Linfografia-LinfOangiode-

nografia 
Dep. Adylson Motta CredenjClínlca Médica 
Dep. Adylson Motta Credenj Anestc:siología 
Dep. Adylson Motta CredenjPediatria 
Dep. Roberto Cardona CredenjRadiologia 
Dep. Romeu Martinelli CredenjNeurocirurgia-neurologia 
Dep. Airton Vargas Creden/Clíníca Geral 
Dep. Jarbas Lima CredenjClinica Geral 
Dep. Jarbas Lima CredenjHospital de Caridade 
Dep. Guida Moesch CredenjClínica Geral 
Dep. Silverius Kirst CredeD.jHosp. Beneficente Mte. 

Alverne 
Dep. RubensArdengui CredenjLab. A. Clín. Helene 

Breintembech 
Dep. Silverius Kirst Creden/Lab. Bioteste 

11 janeiro :...:... 78 telex 
Dep. Rubi Mathias Diehl CredenjCirurgia· Plástica 
Dep. Jarbas Lima Creden/Clínica Geral 
Dep. Loris Reali CrcidenfCIInica Geral 
Dep. Adylso~ M otta CredenjCiínica Geral 
Dep. Antonio Carlos de Aze-

vedo CredenfTraumato-Ortopedia 
Dep. Veridino Albarello CredeilfLab. Sto. Antonio 
Dep. Airton Vargas CredenjClínica-Geral 
Dep. Airton Vargas Contratação Leitos Hospitalares/ 

Dep. Rubem Scheid 
Dep. Adylson Motta 
Dep. Adylson Motta 
Dep. Rubi Mathias Dil:hl 
Dep. VercCdino Albare!lo 
Dep. Airton Vargas 
Dep. Roberto Cardona 
Dep. Rubens Ardengui 
Dep. Romeu M artinelli 
Dep. Jarbas Lima 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Jarbas LiJ;Da 

Hosp. Paim CrUz 
CredenjLab. Biomêdico 
CredenjPsiquiatria -
CredenfCirurgia Geral 
CredenjQínica Geral . 
CredenfCiínicã. GC:ral 
CredenjCirurgia Geial 
CredenjCir_urghl Geral 
Creden/Làb~·yítaí 
Credenj Análises Clfnicas 
CredenjNeurologia-Neurocirurgia 
CredCn(CHnica Geral 
CredenfClínic~ Geral 

Cidade 

Pelo tas 

S. Luiz: Gonzaga 

S. Luiz: Gonzaga 

S. Luiz Gonza"ga 
Tres Passos 

RioGrãnde 
Pelolas 

Bagé 
Caçapava do Sul 
Encantado 
Novo Hamburgo 
São Jerónimo 
São Jerónimo 
Panambi 

Porto Alegre 
Júlio de Castilbos 
Porto Alegre 
Porto Alegre 
Montenegro 
Passo Fundo 
DomPedrito 
Sananduva 
Crissiumal 
Estrela 

Sta Cruz: do Sul 

Redentora 
V cnâncio Aires 

Ijuí 
Sananduva 
Guaporé 
Júlio deCastilhos 

Jaguarão 
Rodeio Bonito 
Sant' Ana do Li v. 

Torres 
Santa Rosa 
Porto Alegre 
Porto.ÃICgre 

CrtaAlta 
Palmitinho 
Arroio Grande 
Montenegro 
Nonai 
Sertão 
Vacaria 
São Vicente do Sul 
La80a Vermelha 

Dep. AdYlsoil Moita 
Dep. Jarbas Lima 

Ciedenf Anestesiologia 
CredenjClínica Geral 

_ Porto Alegre 
Nova Prata 

Dep. Rubens Ardengui CredenjCI: Mêd. Cirurgia 
G .-Obstetrícia 

Dep. Rubi Maihiã;Diehl CredenjCirurgia Vascular 
Dep. Rubi Mathias Diehl Credenj Anãlises Cllnicas 

Redentora 
Panambi 
Augusto Pestana 
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Dep. Romeu Martinelli 
Dep. Ricardo Ribasi 
Dep. Rubem 
Dep. Airton Vargas 
Dep. Romeu Martinelli 
Dep. Jarbas de Melo e Lima 
Dep. SérgiO Moreira 
Dep. Roberto Card_ona 
Dep. GUida Moesch 
Dep. Sitverius Kirst 
Dep. Silverius Kirst 
Dep. Cícero Viana 
Dep. Airton Vargas 
Dep. Loris Reali 
Dep. Jarbas Lima 
Dep. Erico Pegoraro 
Dep. Camilo Moreira 
Dep. Adylson Motta 
Dep. Adylson Motta 
Dep. Firmíno Cirardello 
Dep. Adylson Motta 
Dep. Rubi Mathias Diehl 
Dep. Ricardo Ribas 
Dep. Roberto Cai'dona 
Dep. Ro_berto_ Cardona 
Dep. Romeu Martinelli 

Dep. Romeu Martinelli 

Creden/ Análises Clínicas 
Creden/ Análises Clfnicas 
Credenf Análises Clfilicas 
Creden(Clínica Geral 
Creden(Clínica Geral 
Credenf Análises Clínicas 
Creden/Hospital de Cafidade 
Creden/ Anestesiologia 
CredenfPatologia Clínica 
CredenfClínica Geral 
Creden/Clínica Geral 
Creden/Clínica Geral 
CredenfTraum_ato~Ortopedia 

CredenfC'rrurgia 
CredenfLab. Análises Clínicas 
CJ:edenfCirurgia: Geral 
CredenfAnálises Clínicas 
CredenfPsiquiatria 
CredeofOtorrinolaringologia 
Creden/Clínica Çieral 
Creden(Anestesiologia 
Creden/ Anestesiologia 
Çredenf Análises Clínicas 
Credenj Anestesiologia 
CredenfRadiolpgja 
CredenfLab. An. Cl. Hosp. Bene

ficente São João 
CredenfCirurgiaToraxica e Car

dio-Vascular 
Dep. Antonio Carlos AzevedoCredenfOdontólogo 
Dep. Oscar Westçndorff _Ç_reden/Patologia Clínica 
Dep. Oscar Westendorff Credenj Análises Cl!nicas 
Dep. Sérgio Moreira CredenjClinica Geral 
Dep. Sérgio Moreira Creden(Cirurgia Geral 
Dep. Jarbas de Melo ~.Lima Credenf Análises Clínicas 
Dep, Loris Reali CredçnfRadiologia 
Dep. Adylson Motta Credenf Anâlises Clínicas 
Dep. Romeu Martinelli CredenfCirurgia Geral 
Dep. Francisco Spindorello CredenjRadiologia 
Dep. Jarbus Lima CredeofClínica Geral 
Dep. Cícero Viana Credenf Anãlises Clínicas 
Dep. Vercidino Albarello CredenfCirurgia-Clínica Mêdica 
Dep. Adylson Motta CredenjCirurgia Cardíaca 
Dep. Vercidino Albarello Credenf Análises Clínicas 
Dep. Roberto Cardo na CreQenfOdontologia 
Dep. Erico Pegoraro Creden/ Anestesiologia 
Dep. Jarbas Lima Creden/ Análises Clínicas 
Dep. Sérgio Moreira Creden/ Assistência Farmacêutica 
Dep. Sérgio Moreira CredenjClínica Geral 
Dep. Silverius Kirst Creden( Anestesiologia 
Dep. Silverius Kirst CredenfTraumato-Ortopedia 
Dep. Silverius Kirst CredenjPediatria 
Dep. Silverius Kirst Credenj Assistência Farmacêutica 
Dep. Silverius KirSt CredenfAnestesiolo!i;ia 
Dep. Sílverius Kirst CredenfClinica Médica 

Ci.~;~.de 

Sertão 
Porto Xavier 
Chapada 
Certo Largo 
Ciriaco 
NovaPrata _ 
Mata 
São Sebastião 
Encantado 
St3.. Cfllz do Sul 
Sta. Cruz do Sul 
Seheri 
Osório 
Guaporê 
Ouro 
Canguçu 
Pedro Osório 
Porto Alegre 
Porto Alegre 
Cotegipe 
Alegre 
Ibirubá 
Cassa! 
Montenegro 
Salvador do Sul 

Arvorezinha 

Passo Fundo 
-Independência 

ean-gu-çu- -----
Cangaçu 
S. Francisco Assis 
Alegrete 
Vacaria 
Beilto Gonçalves 
JúJiõ ae Castilho 
NãO Me Toque 
Cunha 
Bom Jesus 
Espumoso 
Caiçara 
Porto Alegre 
Rodejo Bonito _ 
Montenegro 
Canguçu 

- lbiraiaras 
Santa Maria 
S. Fco. de Assis 
Rio Pardo 
Rio Pardo 
Vera Cruz 
Sta. Cruz do.S!J.I 
Sta. Cruz do Su_l 
Rio_Pardo 

Todos os telex estão aqui juntos nestas pastas, anexos à re1ãÇão que aca
bo de ler. 

No dia 12 dejane~ro;·m.ais-um-telex dirigido ao Deputado Firminõ-Gl-
randelo, credenciando_ uma Clínica Geral em Getúlio Vargas. 

No dia 15 de janeirO~ tein~os""rriaj~ cincô telex do ·s~~ Ministro_-aos Dep-uta
dos Jarbas Lima, Adylson Mott~, Romeu Martinelli,_ GUidó._Móesch, Sergio 
Mo r eira, sobre contratações e credenciamentos de servidores para a p-revi
dência-·Social. 

No .dia 18 de janeiro, temos dois telex ao Deputado Erico Pegoraro, 
sobre um contrato de CQnstrução, com a Previdência, nos seguintes termos:.: 

Ex• Sr. 
Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assemblêia LegislativaJRS 
Porto AlegreJRS 

MPAS/GMJDF/NR 0061 de 05-01-82 

Tenho grata satisfação comunicar-lhe autonze1 concessão 
auxílio valor CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) vg ao cen
tro comunitãrio .. Henriqueta Brasil Carus" vg UruguainafRS vg 
para aquisiÇão um veículo tipo kombi pt cds sds Jair Soares vg Mi
nistro MPAS. 

No dia 19 de janeifo, há 29 telex dirigidos a vários deputados da As
sembléia legislativa do Rio Grande do Sul, sobre novos credenciamentos de 
médicos, clínicas, hospitais e dentistas. 

No dia 20 de janeiro, mais quatro_ telex: aos Deputados Sérgio Moreira, 
Guido Moesch, Jarbas Lima e Adilson __ Mottl:~1 sobre .credenciamentos de 
anestesistas, odontologistas, laboratórios clínicos, e s-obre um auxílio ao Nú
cleo Voluntário da LBA em Independência, no Rio Grande_ do Sul. 

No dia 21 de janeiro, dois telex: um ao Deputado Jarbas Lima, sobre di
ferenças de funções, Agência Previdênda de Vacaria~ e outro ao Deputado 
Francisco Spíandorello solicitando especial atenção para um assunto que lhe 
é submetido. 

E, por último, no dia 22 de janeiro, 11 telex destinados ao Deputado Sér
gio Moreira, atendendo a pedidos de credenciamento de obstetrícia, cirurgia, 
clínica fisioterâpica, laboratório de análise clínica, -etc, para as cidades de 
Santa:_María, São Sapé, Santana do Livramento, Santa Maria, São Vicente 
do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Santa Maria, Hamburgo, Porto Alegre e Santa 
Maúa. -- -- -~ - '· ·.- ~~- -· -

O Sr. Dinarte Mariz --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Antes de conceder o aparte a V. Ex•, 
eu diria que todos _esses atos foram praticados pelo Ministro da Previdência 
Social, num claro, evidente, insqfismãvel trãfico de influênch1, com vistas à 
sua disputa com o Deputado Nelson Marchezan na pré-convenção do PDS 
no Rio Grande do Sul, porque o período desses a tos é o de 4 a 22 de janeiro 
deste ano. A pré-convenção foi realizada no dia 23 de janeiro. Portanto eu in
dagaria do Senado Federal o seguinte: seiâ Que esses atos influíram na esco
lha do Ministro Jair Soares, para pré-candidato à Converlção do PDS do Rio 
Grande do Sul a Governador de Estado? Eu nem espero a resposta porque jã 
a tenho, e a tenho não porque ele tenha me dito, mas porque ouvi dizer, repi
to, que o Deputado Nelson Marchezan, vinte dias antes, mais ou menos neste 
período a que me refiro, esteve em audiência com o Senhor Presidente da Re
pública, General João Baptista de Oliveira Figueiredo, para denunciar a cor
rupção que o Sr. Ministro da Previdência eStava realizando no Rio Grande 
do Sul, para vencer as prévias da Convenção do PDS: E soube mais: houve 
quem me dissesse que o Senhor Presidente da República quedou-se silencio
so~ sem qualquer reação, o que teria- irritadO proru.naaornente o Deputado Nel
son Marchezan que jamais, ã.inda que fosse ü:ríl deputado inteligente, talento
so, culto, dinâmico, ope:roso, poderia vencer ·uma mãquina como esta da Pre
vidência _Social, na pré-convenção do PDS do Rio Grande do Sul. 

OUço o nobre Seriador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz- Quero começar o- meu aparte.felicitando V. Ex• 
porque estou vendo que o seu Partido estâ muito tranqUilo, e V. Ex• estâ mui
to preocupado com o outro Partido, o nosso~ É uma demonstração de que V. 
Ex• estâ mUito traiiqliilo ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não se trata disso, nobre Senador 
Dfnarte Mariz. --

0 Sr~- Dlnarte Mariz- :E:m seB;uri:do l_ugár, riaturalmente o nosso Minis
trO iaír SOares·aeve ter atCndido a ffiUiiOs p-e&dõs desses, talvez até a elemen
tos partidários do própiio DePutado Nelson Marchezan, porque são correli-
·gionârios... - - -

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ah, santa ingenuidade! ... 

O Sr. Dinarte Mariz -S-.- Ex• deve ter tido naturalmente, com o espírito 
público ·que lhe é peculiar, a orientação no sentido de beneficiar niais o seu 
Estado. Eu gostaria de ter no RicYGrandédô.Noité úrn Mínistro que desse a 
atenção, a aSsistência necessâria a·os nieus coritúfânéOS. oe maneira que eU 

~não__ vejO nada de_ mais, Se o Mínístro eStã-den_tro das suas-atribuições, procu~ 
rar__realmente beneficiar o seti EStado. Enio a}járte Que eu -qüeria dar a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu gostaria de dizer a V. Ex• que não 
estamos preocupados com o Partido de V, Ex• Estamos preocupados sim é 
com os costumes políticos no Brasil, porque o movimento militar que V. Ex• 
apoiou, e que foi vitorioso em 64, teria: Vírido·parà-"itto"raliZar a vida adminis
trativa brasileira ... 

O Sr. Teotôiiio Vilela- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - ... para acabar com a política de 
clientela, de trâfico de influência. E o que é que nóS venios? Vemos um Minis
tro de Estado lançar-se pré-_candidato ao Gov~no do seh Estado, pelo PDS e 
usar toda a máquina da Previdência SOcial, em benefício de sua própria pre
tensão. E não venha V. Ex•, com essa uincOerência", querer me convencer 
que o Sr. Ministro Jair Soares itendeu a pedídos do Sr. Deputado Nelson 
M~!chezan. Neste ca~o, eu remeteria V. E~• para um colóquio com o Presi
dente da Câmara dos Deputados, para que ele, junto a V. Ex•, melhor escla-
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recesse o assunto. Tenho certeza, nobre Senador Dinarte Mariz, de que a de~ 
núncia que ele levou, em boa hora, ao Presidente da República e que ficou 
sem resposta e sem providência -o que o" deve ter decepcionado profunda
mente no seu íntimo de jovem homem público brasileiro- ele farâ com mui~ 
to mais veemência a V. Ex' 

O Sr. Dinarte Mariz- Gostaria de dizer a V. Ex' que credenciamento 
não implica em corrupção, nem em despesa. Ao contrário, ele estã dando 
oportunidade para que a população seja mais assistida. Não se trata de em
prego, mas de uma oportunidade que se dã a determinada região em ter 
maior núinero de médicos. Não vejo onde estã _a corrupção. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Responderei a V. Ex• A lei eleitoral, 
votada por todos nós, inclusive por V. Ex', estabeleceu que seis meses antes 
da eleição o Governo não poderá contratar ninguém ... 

O Sr. ,Dinarte Mariz - Ai não é contrato. 

O SR. HUM13ERTO LUCENA - ... não poderã assinar contrato de 
obras, credenciar, não poderâ isso, não poderâ aquilo. 

Portanto o mesmo princípio ético deve valer para o período que antece
da a uma pré-convenção de um partido. O que eu quero significar- foi a de
núncia que eu fiz- é que esse monte de favores feitos pelo Sr. Jair Soares as
segurou a sua vitória tranqüila na pré-convenção do PDS do Rio Grande do 
Sul. 

O Sr. Dinarte Mariz- Mas com isso V. Ex' não deve se sentir prejudica-
do. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não, eu não estou prejudicado. Es
tou respondendo a um desafio do Ministro, porque eu denunciei o fato aqui, 
e o MinistrO disse que eu era um mentiroso, que eu não tinha provas. Pois 
aqui estão as provas e elas irão - sabe para onde, nobre Senador Dinarte 
Mariz? - para uma Comissão Parlamentar de Inquêrito, que nós da Opo
sição; do PMDB do Senado, estamos requerendo- espero que com o apoio 
de V. Ex's da Maioria- para apurar ãs verdadeiras causas da atual crise da 
Previdência Social. 

O Sr. -Teotônio Vilela - V. Ex' me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Teotônio~Vi
lela. 

O Sr. Teotônio Vilela - Nobre Senador Humberto _Lucena, V. Ex•, 
como Líder do PMDB nesta Casa e mesmo simplesmente como Senador, 
qualquer questão que leve; errrtermos de denúncia, à tribuna; está falando em 
nome da República. Nós somos Senadores da República. Isto é que se esque
ce facilmente. E cada Senador ou Deputado fica restritO ·ao-seu núcleo de in
teresses provinciailóS- ou de interesses partidários, ou governamentais, e es
quece a sua função nacional. V. Ex' estã fazendo uma denúncia. Não estã 
preocupado com o PDS, não está preocupado com o PMDB. Está Preocupa
do com a Nação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente. 

O Sr. Lázaro Barboza- Muito bem! 

O Sr. Teotônio Vilela - Somos representantes destã -N~ção, e esta 
Nação estã a indagar exatamente por essa falta de sensibilidade, falta de com
preensão do dever e falta de compreensão das coisas como elas são, ou inca
pacidade de detetã-las em toda a sua profundidade. As duas denúncias que V. 
Ex• fez, esta semana, nesta Casa- uma, contra o Governador de São Paulo, 
o Sr. Paulo Salim Maluf; outra, contra o Sr. MinistrO da Previdência Social, 
Jair Soares- essas duas denúncias, por sl mesmas, em qualquer país onde 
existisse o impérío da lei, seriam suficíentes para uma-crise prOfunda no siste
ma de poder. Entre nós é uma brincadeira. Jã até a reSpeitabilidade do meu 
ilustre amigo Dinarte Mariz, atê a sua honrada pessoajâ acha que coisas des
sa ordem não significam riada. ~isso que me dã profunda melancolia. Nada 
estarrece mais a nínguêm, tudo é a mesma coisa. Desde que o poder continue 
na mão dessa equipe, nada alarma. Mata-se um Procurador da República eril 
Pernambuco, porque estava cumprindo o dever, denunciando ladrões. E ·o 
Procurador-Geral da República sabia que esse homem ia morrer. Mata-se um 
homem na hora em que ia comprar um pã? para Os Setis filhos. Mas isto não é 
crime, nobre Senador Humberto Lucena. Isto é apoiado pela Bancada do 
PDS e por um homem honrado como o Senador Dirlãrte Mariz. Veja a defor
mação total do processo. Os homens já não sentem o roubo, jã não sentem a 
morte, jâ não sentem a violência, jã não sentem a Pâtria.- Sentem seus interes
ses miúdos e por eles lutam de forma desabrida. A nota das três Armas, on
tem, é bem uma tradução deste período triste que estamoS vívendo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. Ex•, nobre Senado 
Teotônio Vilela, V. Ex• coloca a questão nos seus devid_os termos, em forma 
de denúncia à Nação, que este é o verdadeiro papel da Oposição no Brasil. 

Não estamos aqui para conestar, para contemporizar, para nos acamo~ 
dar, para aceitar conveniência. Estamos aqui para, em nome do povo, fiscali
zar este Governo ditatorial que aí está, divo~~iado das aspirações da socieda
de brasileira, e fazer com todos os i i o que está acoritecendo neste Brasil, seja 
no plano político, no plano econômico, no plano social ou no plano cultural. 

Parabéns pela contribuição de V. Ex', que não poderia ser diferente, co
nhecendo, como conheço, q seu espírito de_ luta pela democracia. 

O Sr. Teotônio Vilela - Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- A esta altura, quero até acreditar que 
a Maioria da Bancada do PDS desta Casa esteja estarrecida, porque verifica 
que o Sr. Ministro da Previdência, Deputado Jair Soares, pré-candidato à 
convenção do PDS ao Gov:erno do Rio Grande do Sul, favoreceu, com essas 
vantagens, cóiri. esSeS credenciairiento~ de dentistas, de médicos, de clínicas, 
de hospitais, com esses auxílios com verbas da Previdência, cerca de 70% ao 
Rio Grande do -Sut E os demais Estados?! Quantos senadores do PDS, nesta 
Casa, terão conseguido idênticos favores para os seus Estados?! 

O Sr. Lázaro Barboza - Aí é que estã, eminente Uder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Creio que nenhum deles ocuparão 
microfone para diZer que foi atendido Pelo Ministro Jair Soares. Além de fa
zer tráfico_ de influência irrefreável, imoral, indecente, o Sr. Ministro Jair Soa
res está-se voltando por inteíro só para o seu Estado, como se o Brasil fosse 
apenas o Rio Grande do Sul. 

O Sr. Lázaro Barboza- Nobre Líder, permita-me uma rapidíssima in
tervenção, apenas para dizer a V. Ex' 

O Sr. Agenor Mafia - Permite V. Ex• uril aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha) -
Nobre Senador Humberto Lucena, peço-lhe não conceda mais apartes, visto 
que V. Ex• falaria atê as 15 horas e 11 minutos. Jã lhe foi concedido um exces
so de mais de .15 minutos, e hã outros oradores inscritos. Lamento muito ter 
que tomar esta solução. Solicito a V. Ex• nos ajude, concedendo só este últi
mo aparte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Sr. Presidente. Agradeço a 
V. Ex' e limitãr-me a oUvir o nObre Senador Lázaro Barboza e, em seguida, o 
ilustre Senador Agenor Maria, que serão breves. 

O Sr. Lázaro Barboza- Eminente Líder, V. Ex' diz muito bem da gravi
dade -dõ- cOiTIPoTtamfmtO dõ Sr. MiilistrO da PrCViâênCiã SociaC~ importante 
dizer que nos Estados Unidos, o país mais poderoso do Mundo, onde o Presi
dente detém poderes monstruosos, fabulosos, por 100 vezes menos que isto 
um Presidente dos Estados Unidos foi posto para a rua. Aqui, no Brasil, um 
Mírii_Stio de Estado se comporta com essa leviandade e continua ministro, até 
com os aplausos dos homens do seu Partido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V. Ex• Concedo 
aparte ao nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria- Senador Humberto Lucena, na leitura feita por 
V. Ex', muito oportuna, eXistem dezenas de doações de dinheiro. EntãO, é de 
se perguntar: será que é o operário brasileiro, que vai p·agar urri.a alfquota 
maior, é justamente da mesa desse operãri"o que se vai tirar para que S. Ex•, o 
Ministro, candidato a governador do Rio Grande do Sul, possa fazer 
doações, exercer tráfico de influência, fazer, enfim, a sua eleição no Rio 
Grande do sul?! Isso realmente ê dedicado e precisa ser analisado com pro~ 
fundidade, porque esse dinheiro é um dinheiro que sai da mesa do operário 
brasileiro que está aí, jogado à sua própria sorte, em dificuldades. Se o Insti
tuto tivesse condições de fazer essas doações, essas centenas de doações, mas 
não tem ... Tánto que subiu a alíquota de 8 para 10%. O que é de lastimar é 
que esse dinheiro arrecadado do operãrio brasileiro, faminto sacrificado, 
marginalizado, seja tão-somente para que S. Ex' o Ministro da Previdência 
possa fazer doações e, com isso, crescer o conceito da sua eleição no Rio 
Grande do Sul. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a contribuição de V. Ex• 
Por isto tenho insistido em dizer aqui, como"- Líder do PMDB, que o 

grande, o maior responsável pela atual crise da Previdência no Brasil chama
se Ministro Jair Soares. 

Ningilêm se iluda. Como dizia à meu eminente coiiterrâneo e grande 
brasileiro José Amêrico de Almeida, o nosso País estã dividido em duas par
tes: uma dos que querem salvá-lo; a outra, dos que querem salvar-se. 

O Ministro Jair Soares pertence justamente a esta última parte. Só pensa 
nele, na sua campanha no Rio Grande do Sul. Por isso sacrifica o~ interesses 
da administração da Previdência Social, _carreando recursos e mats recursos 
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para o seu Estado onde, segundo se sabe, quase duplicou o valor de custeio 
da Previdêcia Social, para atender a seus interesses pessoaiS e políticos. 

O que é mais grave é que, para pagar tudo isSO, pata Cobrir o défiCit da 
Previdência, o Governo, menosprezando o Congresso Nacional, que jã deci
diu sobre o assunto, baixou dois decretos-leis, que vamos ser chamados a 
apreciar, jogando sobre os o_mbros_dos trabalhadores brasileiros a responsa
bilidade pela cobertura do déficit -da Previdência, iumenta-ndo contribuições 
de pequenos c médios empresários, fazendo descontOs nas folhas de pessoal 
de milhares de aposentados e de pensionistas, que estão- aí morrendo de fome 
neste País. Tudo isso diante desse clientelismo eleitoral desenfreado do Minis
tro da PrevidênCia:, ·no Rio Grande do Sul, e- que sab~- ~~todO B;asil. 

O pior, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que a esta altura estou segura
mente informãdo, de que o Sr. Ministro da Previdência, que vai deixar, 
graças a Deus, o Ministéi'io, a 15 de maio, para ser candidatO pelo PDS ao 
Goverrio do Rio Grande do Sul, já -teffi-Uitf ciiriâidato do bolso do colete. 
Quer deixar no seu lugar, miâa mais-nada tp.e~oi, do CftUfó ã~ual Seciet~dõ
Geral do MinistériO-da Prevídência e AssistênCia Social, para que a mâquina 
continue a funcionar eril seU bChefício. 

Não é possível que o Senhor Presidente da Repúl5ica, Gener-al João Bap
tista de Oliveira Figueiredo, do alto de sua responsabildade, aceite semelhan
te colocação de cunho personalísüC:o, emiilenferileritê PolítiCo e eleitoreirO, do 
Sr. Ministrõ da PreVidência. 

Sei que outros nomes estãO serido cogitadOs, ·entre Os _quais o_ de um gran
de brasileirO que atualrnente dífige o Conselho Nacional da Previdência So
cial, o médico Aloysío Salles, por sinal médico j:)ãrtiCurar do PreSidente-da 
República e que o atendeu na sua última enfermidade. --

Pois bem, as notícias que correm celeremente por Brasília são no sentido 
de que o Sr. Jair Soares quer fazer um malabarismo: Ol.l deixa o seu 
Secretário-Geral no Mini"stério ou desloca o Ministro da Sa~de, que~ 9 _seu 
amigO particUlar, para a Previdência Social, contanto que o Sr. Dr. Aloysio 
Salles não seja noriieado Ministro da PrevidênCia SociaJ porque, este Sim, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, é um homem de bem, apolítico, técnico, com ex
periência em Previdência Social, grande diretor do Hospital dos Servidores 
do Estado do Rio de Janeiro e poderia, realmente, à frente daquela pasta, rea
lizar uma grande política de saneamento d.a Prev.idência Socfal no Brasil. 

Termino estas palavras dizendo que o que tinha que provar ao Sr. Minis
tro já provei. Aceitei o seu desafio. Aqui estão as provas documentadas, nos 
seus telex que foram recebidos pelo terminal do telex da_Assem_b_l_éia do Rio 
Grande do Sul, a dezenas de deputados estaduais do PDS daquele Estado, 20 
dias antes da pré-conVençãO do PDS. 

Todo esse material irâ para -a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
a Previdência SOcial e espero que o Sr. MinrstrO -cOínpãreça ã essa comissão 
para fazer o seu_depoimento, para se defender perante o País; País que -não o 
perdoa porque o considera o grande responsável peal insolvência, senão pela 
pré-falência da Previdência Social do Brasil, com prejufzO ·para -mnilõeS e mi
lhões de trabalhadores, de pensionistas e de aposentados. 
· Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. }{UM BERTO 
LUCENA EM SEU DISCURSO: -

4 JANEIRO - 10 Telex 

Destinatário Assunto/Beneficiado Cidade 
Dep. RubensArdengui 
Dep. Rubi Mathias Diehl 
Dep. Sérgio Moriera 

AuxílioJCons. Ger_aJ Clube De mães Sta. Bárbara do Sul 
Auxílio/Cículo OperáriO Cruz Alta 

Dep. Adylon Motta 
Dep: Adylon Motta 
Dep--:-Adylon Motta 

Dep. Adylon Motta 
Dep. Adylon Motta 
Dep. Adylon Motta 
Dep. Adylon Motta 
Dep. Sérgio Moreira 

Dep. Cícero VianDa 

"Exm9 Sr. 

Convênio/Soe. Amparo Necessita-
dos 

Auxílio J A.ssoc. Cegos do RS 
CredenfClinica Gerãl 
CredenfLab. A. Clínicas CrUZ -

Azul 
CredenfPediatria 
CredenJPediatria 
CredenfObstetr[cia 
CredenjPediatria 
A uxflio /Centro Comunitário 

Henriquieta Brasil Carus 
CredenJObstetrícia 

Deputado Sergio llha Moreira 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrefRS 

Alegrete 
Por~o Alegre 
Dom Feliciano 

Dom Feliciano 
Dom Feliciano 
Dom Feliciano 
Getúlio Vargas
FeliCianO 

Uruguaiana 
Soledade 

MPAS/GMfDF/NR 0061 de 5-1-82 . . c . 
Tenho grata satisfação comunicar-lhe autonze1 concessao aUXI

lio valor CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) vg ao Centro 

Comunifãi'io ulfenriqueta Brasil. Çarus" vg Urugu_aianajRS vg 
para aq_uisição um veiculo tipo kombi pt CDS Jair Soares vg Minis~ 

_ Iro .MPAS." 
"Exm'i' Sr. 
DepUtado Adylson Motta 
Assembleia Legislativa 
Porto AlegrejRS 
MPAS/GMfDF fNR 0227 de 8-1-82 

Atenção solicitação Vossencia_ vg informo-lhe autorizei carater 
excepciOnal vg credenciamento em pediatria vg Hospital credencia
do vg de Joseh Hauscliilld vg -Pô rio ÀlegrejRS pt CDS SOS Jair_ 
Soares" vg Ministro MPAS." 

.. Exm<? Sr. __ 
I?~put3:d~ Eric~ PCgorar~ 
Assembléia Legislatlva/RS 
Porto AlegrefRS 
MPAS/GMfDF fNR 0178 de 8-1-82 

Tenho grata ·satisfaÇãO c-oiriuriiêãr--:.lhe autoriú:i concessãõ.áuxi
lio valor Cr$ 150.000,00 (cento e ciilquehta mil cruzeiros) aa Ação 
Social da Diocese de PelotasjRS vg para aquisição materiais pt 
CDS SDS hli-Soares vg Ministro MPAS." 

"Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembleia LegíslativajRS 
Porto AlegrefRS 
MPAS/GMfDF/NR 0203 --- 8'1-82 

Tenho grata satisfação-comunicar-lhe autorizercori.cessão de 
um auxilio no valo_r de Cr$ 300.000,00 vg para Associação dos Mo
radores do Bairro da Vila Mario de Sào Luíz GonzagajRS pt CDS 
SDS Jair Soares vg Miriistro- MPAS." 

.. Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia LegislativajRS 
Porto Alegre7RS 
MPAS/GMfDFfNR 0194 de 8-1-82 

Tenho grata satisfação çomunitar-lhe autorizei concessão de 
um auxilio no valor de 300~000,00 (trezentos mil cruzeiros) vg a As
·sociaçãp dos Morad.ores do Bairro Agricola de São Luiz Gonza
gafRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS." 

.. Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia LegislativafRS 
Porto AlegrefRS 
MPAS/GM/DF/NR 0199 de 8-1-82 

Tenho grata satisfação comunicar-lhe autorizei concessão de 
um auxilio no valor de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) vg a 
Associação_ dos Moradores do Baü:ro Cor.Qnel Raymundo Gomes 

-Netto vg de São Luiz GonzagajRS pt CDS SOS Jair Soares vg Mi
nistro MPAS." 

"Exm9 Sr. 
DepUtado Ruberis· Ardeng&í 
Assembléia LegislativafRS 
Porto AlegrefRS 
MPAS/GMfDFfNR 0183 8-l-82 

Tenho grata satisfação comunicaf:.Jhe autorizei concessão de 
um auxilio no valor de Cr$ l.OOO.<XX>,OO (hum milhão de cruzeiros) 
vg a Prefeitura MuniCipal de Três PassosjRS vg para aquisição de 
veiculo pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS." 

"Exm9 Sr. 
Deputado Airton Santo_s _ Vargas 
Assembleia Legislativa 
Porto AlegrejRS . . . _ 
MPAS/GMfDF fNR 0250-C .do 8-1:82 

ÂtençãO'"'SOlicitaÇãO VosSêilcia vg informo-lhe autorizei conces
são_ auxilio Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) vg aa Socie
dade Assistencial Santa, Tereza vg mantida p~la Mitra Diocessana 
de Rio Grand_ejRS vg para atendimento as famflias carentes vg des
de: que cumpridas as exigências legais pt CDS SDS Jair Soares vg 
Ministro MPAS." 
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.. Exm<?. Sr. 
Deputado Erico Pegorado 
Assembléia LegislativajRS 
Porto Alegre/RS 
MPAS/GM/DF /NR 0187 de 8-1-82 

Tenho grata satisfação comunicar-lhe autorizei cOncessão auxi
lio Igreja Novo Amanhah vg da rede Missionãriade Evangelização 
vg Cidade de Pelotas/RS vg no valor de Cr$ 3.000.000,00 vg para 
conclusão das obras da creche pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro 
MPAS." 

HExm9. Sr. 
Deputado Camillo Moreira 
Assembleia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 
MPAS/GMjDF /NR 0173 de 8-1-82 

Tenho grata satisfação comunicar-lhe autorizei concessão auXi
lio neste exercido Vg pãta a Assistência SOcial Escola Nossa Senho
ra do Carmo vg Bairro Menino Deus vg Bageh para construção de 
creche vg no valor de Cr$ 5.ooo.ooo;oo pt CDS SOS Jair Soares vg 
Miriistro MPAS." 

Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/SM/DF /NR 0224 ,de 8-1-82 

Atenção solicitaÇão V essência vg ib.foiri1o--lhe autorizei cre
denciamentO Hospital de Caridade de Caçapava do SUl vg Radiolo
gia vg Caçapava do SulfRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro 
MPAS . . ~ 

Exm11 Sr. 
Deputado Guida Moesch 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DFjNR 0241 ,de 8-1-82 

Atenção soliCitação Vossência vg irifornio-lhe autorizei vg ca
rãter excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden
tados do trabalho em traumato-ortopedia vg de Elton Otton vg En
cantado/RS pt Cofdiais-saudaçõesJair Soares-v& MinistrO MPAS 

Exm11 Sr. 
Deputado Guida Moesch 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0239 ,de 08-1-82 

Atenção s_olicitação Vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
rãfer excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden
tados do trabalho vg de Clínica Medisinos Ltda vg Novo Hambur
gojRS pt Cordiais saudações Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Pedro Américo Leal 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 9239 ,de 8-1-82 

Dirijo-me V essência vg informando-lhe ~utorizei prestação de 
serviços a acidentados do trabalho em traumato-ortopedia de Rena
to Luiz Michelon vg São Jerônimo/RS pt CDS SOS Jair Soares vg 
MinistroMPAS 

Exm11 Sf. 
Deputado Jarbas de Melo et Lima 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0237 ,de 8-1-82 

Dirijo-me Vossência Vg informando-lhe autorizei prestação de 
serviços a acidentados do trabalho em trauma to-ortopedia de Rena
to Luiz Michelon vg São JerônimojRS pt CDS SOS Jair Soares vg 
Ministro MPAS 

Exm9 Sr . 
Deputado Rubi Mathias Diehl 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0235 ,de 8-1-82 

Dirijo-me VoSsência vg in.fõrm-ando-lhe autorizei credencia
mente de Cesar Varela Correa vg radiologia vg PanambifRS pt 
CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GMjDFjNR 0233 ,de 8-1-82 

Atenção solicitação Vossência vg infói'mo-lhe autorizei vg ca
râter excepcional vg credenciamento em linfogrãfia- linfoangiode
nografia vg hospital contratado vg de Roberto Pontes Dias de Oli
veira v_g Porto AlegrefRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro 
MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0232 ,de 8-1-82 

Atenção soliCitação V(_)ssência vg informo-lhe autorizei vg ca
rãte! exCei)dorial vg-Credenciaffiento prestãção de serviços a aciden
tados do trabalho em clínica_m~dica vg de Sulo Roberto Saulo Lupi 
Bevllaquavg Julio de CastilhosjRS pt CDS SOS Jair Soares vg Mi
nistro MPAS 

Exm9 Sr. . 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 022~ ,de 8-1-82 

Aterição sOIIcltáÇãOVossêriCíit -vg illf6fmo-lhe aiitorizei vg ca
râter excepciOnal vg credenciarnento em anestesiologia vg de Mari
lia Berclaz vg Porto AlegrejRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro 
MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Roberto Cardona 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

~~~ -~ MPAS(GM/DF /NR 0226 ,de 8-1-82 

AtençãO solidtação Yo_ssêncüi vg irifõill}o-lhe autorizei vg ca
râter excepcioiial vg credenciameritó em radiologia vg de Hospital 
São Salvador vg MontenegrofRS pt Cófdiais saudações Jair Soares 
vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Romeu Martinelli 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0191 de, 8-1-82 

Dirijo-me Vossência vg infÓrmand~-lhe autorizei credencia~ 
mento Cláudio Albano Seibert vg prestação de serviços de acidenta~ 
do do trabalho em Neurocirurgia e Neurologia vg Passo FundofRS 
pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Airton Vargas 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0171 de, 8-1-82. 

Dirijo-me Vossência informando-lhe autorizei vg carãter ex
cepcional vg credenciamento Dr. João Luiz Gomes Matozo vg Dom 
PedritojRS vg o qUal serâ implementado próximo mês fevereiro pt 
CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS 
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Exmo Sr. 
Deputado J arbas Lima 
Assembléia LegislativajRS 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GM/DF/NR 0169 de, S..l-82. 

Dirijo-me Vossência informando-lhe autorizei vg carãter ex
cepcional vg credenciamento Dr. Pedro Carlos Leite vg Sanandu
vajRS o qual será implementado próximo mês fevereiro pt CDS 
SOS Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Airton Vargas 
Assembléia LegislativafRS 
Porto AlegreJRs 

MPASfGM/DFfNR 0167 de, 8·1-82. 

Dirijo-me Vossência informando-lhe autorizei vg caráter ex
cepcional vg credenciamento Hospital de Caridade de Crissiu
maljRS vg o qual será implementado próximo mês fevereiro pt 
CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Guido Moesch 
Assembléia LegislativafRS 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GM/DFfNR 0165 de, 8-1·82. 

Dirijo-me Vossência informando-lhe autorizei vg caráter ex
cepcional vg credenciamento Dr. Silvério Schneider vg EstrêlajRS 
vg o qual serã implementado próximo mês fevereiro pt CDS SOS 
Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Silverius Kirst 
Assembléia LegislativafRS 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GM/DF/NR 0162 de, 8·1·82 

DiríjO-me-vossência informando-lhe autorizei credenciamento 
Hospital Beneficente Monte Alverne vg Santa Cr_u~ do Sul/RS vg o 
qual serã implementado próximo mês fevereiro pt SOS CDS Jair 
Soares vg Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Rubens Ardenghi 
Assembléia Legis1ativafRS 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 0159 de, 8·1-82 

Dirijo-se Vossência informando-lhe autorizei vg carãter excep
cional vg credenciamento Laboratório de Análises Clínicas Hclene 
Breintembech vg RedentorafRS vg o qual serã implementado prÓ' 
ximo mês março pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Silverius Kirst 
Assembléia LegislativafRS 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 0160 de, 8-1·82 

Dirijo-me Vossência _informando-lhe ªll_to_r_i~i carãter excep
cional vg credenciamento Laboratório Bíote"ste vg Venancio Ai
resjRS vg o qual será ítiiplementado próximo -mês "fevereiro pt CDS 
SOS Jair SoareS vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Rubi Mathias Diebl 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GM/DF/NR 0339 de, lH-82 

Atenção soc_ilita_ção Vo_ssência vg informo_-lh_e autorizei vg ca· 
ráter excepcional vg credenciamento (:m Cirurgia Plástica vg Hospi
tais contratados vg de Emflio Andary Filho vg ljuí/RS pt CDS SOS 
Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Veridino Albarello 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GMjDFj"NR00084f0393(82 de, 11-1-82 

AteOção solicitaçãó Vóssên_C:iã-vg- informo-lhe autorizei vg ca
rátCr excepcioi:taf vg crençienci~In:ento em Análises Clínicas vg La
boratório Santo Antonio vg Rodeio BonitojRS -pt Cordiais sau
dações vg Jair Soares vg Mínistro do MPAS pt 

"Ex' Senhor 
Deputado Antonio Carlos Alves de Azevedo 
Assembléia Legislativa do Estado ao Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS:GM[Brasflia-DF fNR: 00082{0391/82 de 11-01·82 

Atenção solícitação vossência vg informo-lhe autorizei vg cará-
ter excepcíonal vg credenciamento prestação de serviços a acidenta
dos do trabalho _çm Traumato_-Ortopedia vg Mauro Packeisev1ãna 
vg JaguarãojRS pt Cordiais saudações vg Jair Soares vg Ministro 
do MPAS pt" 

"Ex' Sr. 
Deputado Jarbas Lima 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GMfDF/NR 0402 de 11·01-82 

Atenção solicitação vossência vg informo~ lhe autorizei vg carã
ter excepcional vg credenciamento prestaÇão de serviços e acidenta
dos do trabalho~em clínica geral vg ~e Antônio Roberto Navarini vg 
SanandüVaJRS pt Cordiais Saudações Jair Soares vg Ministro 
MPAS 

~'Ex9 Senhor 
Deputado Airton Santos Vargas 
Assembléia Legislativa do Extado do Rio G.rande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS·GM/ Brasfliaj38808086/0395f82 de 11-01-82 

Atenção Solicitação vossência vg informo~ lhe autorizei vg carã-
ter excepcional vg credenciamento prestação de serviços a acidenta
dos do trabalho em çlínica _geral v_g _ O_enis Benito Antonio Pedra 
Duarte vg Santana do Livramento}RS pt Cordiais Saudações vg 
Jair Soares vg Ministro do MPAS pt,. 

"Ex5' Sr. 
Deputado Airton Santos Vargas 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPASJGM/DF /NR 0404 de 11-01-82 

Atenção solicitação vossência vg infOrmo-lhe autorizei vg carã
ter excepcional vg credenciamento contratação de leitos hospitala
res bipt 10 leitos para clínica médica ptvg 06 leitos para cirurgia et 
04leitos para obstetrícia vg de hospital Paim Cruz vg Torres/RS pt 
CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS pt" 

"Ex9 Sr. -
Deputado Rubem Scheid 
Asseinbléia legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF /NR 0266 de 11-01-82 

AtenÇão soÍicitaçãO vossênGi_a vg rnfór~o-lhe autorizei vg carA
ter excepcional vg credenciarnento em análises clínicas vg Labora
tório Bio.:.Médico vg Santa RosajRS pt Cordiais Saudações Jair 
Soares . .vg Ministro MPAS pt" 

"Ex'? Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 0310 de 11-01-82 

Atenção solicitação vossência vg inforlho~lhe autorizei vg carâ
ter excepcional vg credenciamento em psiquiatria vg hospital c-on
tratado vg de Irineu Leonardi vg Porto AlegrefRS pt Cordiais Sau
dações Jair Soares vg Ministro MPAS pt" 
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"'Ex9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASfGM/DF /NR 302 de 11-10-82 

Atenção solicitação vossência vg informo-lhe autorizei vg carâ
ter excepcional vg credenciamento em cirurgia geral em Hospital 
contratado vg de Alexandre Diamante vg Porto AlegrejRS pt Cor
diais Saudações Jair Soares vg Ministro MPAS. pt" 

"Ex5' Sr. 
Deputado Rubi Mathias Dibhl 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0305 de 11-01-82 

Atenção solicitação vo~.sência vg informo-lhe autorizei vg carã
ter excepcional vg credenciamento em clínica geral Vg de Antonio 
Adelin Filho vg Cruz AltajRS pt Cordiais$~au~ações Jair Soares vg 
Ministro MPAS. pt" 

"Ex• Sr. 
Deputado Vercedino Albarello 
Assembléia Legislativa 

Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0304 de 11-01-82 

Atenção solicitação vossência vg informo-lhC-ãulOrizei vg cará
ter excepcional vg credenciamento prestação de serviços a acidenta
dos do trabalho em clínica geral vg de Neiva Maria Fasolin Mello 
vg Palmítinho/RS pt Cordiais Saudações Jaii SOares Vg Ministro 
MPAS pt" 

''Ex., Sr. 
Deputado Airton Santos Vargas 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DFjNR 0311 de 11-01-82 

Atenção solicitação vossência vg informo~ lhe autorizei vg carã~ 
ter excepcional vg credenc~amento em cirurgia ger_a_l vg hospital con
tratado vg de Agostinho Ferri vg Arroio Grande/RS pt Cordiais 
Saudações Jair Soares vg MiniStro MPAS pt" 

Exm., Sr. 
Deputado Roberto A. Cardona 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GM/DF/NR 0310 De 11-01-82 

Atenção solidtação Vossência vg info-rrrio"-lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden
tados do trabalho em cirurgia geral vg de Carlos Augusto Agnezí vg 
Monte NegrofRS pt Cordiais saudações Jair So~res' vg Ministro 
MPAS. 

Exm9 Sr. 
Deputado Rubens Ardenchi 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DFjNR 0314 De 11-01-82 

Atenção solicitação Vossência vg iilformo-lhe autorizei cre
denciamento Laboratório Vital vg NonoaifRS pt CDS SOS Jair 
Soares vg Ministro MPAS. 

Deputado Romeu Martinelli 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 03!6M De 11-01-82 

Atenção solicitação Vossência vg informo-lhe autorizei cre
denciamento Olavo Lauríano Antooiolli vg Análises Clínicas vg 
SertãojRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exm9 Sr 
Deputado J arbas Lima 

Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASfGMjDFfNR 0320 De 11-01-82 

Atenção solicitaçãO Vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
ráter excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden
tados do trabalho em Neurologia/Neurocirurgia vg de Sérgio da 
Silva Costa vg VacariafRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro 
MPAS. 

Exm., Sr. 
Deputado Sérgio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASjGM/DF/NR 0323 De 11-01-82 

Atenção solicitaçãO V essência vg informo-lhe autorizei vg ca~ 
ráter excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden
tados ,do trabalho vg Clínica Geral de Jairo Rodrigues da Silva vg 
São Vicente do SuljRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exm9 Sr. 
Deputado Jarbas Lima 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASfGM/DFfNR 0325 De 11-01-82 

Dirijo-me Vossência vg informando-lhe autorizei credencia~ 
mente Antônio Nabor Franklin da Silva vg prestação de serviços a 
acidentados do trabalho em Clínica Geral vg Lagoa Vermelha/RS 
pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa 

Porto AlegrejRS 

MPASfGMjDF/NR 0328 De 11-01-82 

Atenção SolicitaçãO Vossência vg inforiJ'lo-lhe autorizei vg ca
ráter excepcional vg credenciamento em Anestesiologia vg de Victor 
Hugo Galli vg Porto AlegrejRS pt CDS SDS Jair Soares vg Minis
tro MPAS. 

Exm9 Sr. 
Deputado Jarbas Lima 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre f RS 

MPASfGM/DF/NR 0327 De 11-01-82 

.AtenÇão sOlicítaÇão Vossência vg- infOrmo-lhe autorizei vg ca
rãter excepcional vg Credenciamerito preStàção de serviços a aciden~ 
tados do trabalho em Clínica Geral vg de Cesar Luiz Hoffmann vg 
Nova PratajRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exmi' Sr. 
Deputado Rubens Ardenchi 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASfGM/DF/NR 0332 De ll-01-82 

Atenção solícitação Vossência: vg informo-lhe autorizei vg ca
ráter excepcional vg credenciamento em Clínica Médica vg Cirurgia 
Geral et Obstetrícia vg para atendimento em consultório et Hospital 
vg de Edison Rodrigues Pinto vg RedentorajRS pt CDS SDS Jair 
Soares vg Ministro MPAS. 

Exm• SR 
Deputado Pubi Mathias Diehl 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0335 De 11-01-82 

Atenção solícítação Vossência vg informoMlhe autorizei vg ca
ráter excepcional vg credenciamento em Cirurgia Vascular vg Hos
pital contratado vg de João Frederico Cressler vg Panambi/RS pt 
CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS. • 
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Exmo Sr. 
Deputado Rubi Mathias Diehl 
Assembléia Legislativa 
Porto Alcgrc(RS 

MPAS/GM(DF /NR 0337 , de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo·lhe autorizei vg Cá· 
rater excepcional vg credenciamento em analises clínicas vg de As· 
sociação Protetora Ho_spital São FrancisCO vg AUgustO Pestana/ RS 
pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Romeu Martinelli 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0342 , de 11-l-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg credenciamento em analises clínicas vg Dalva 
Maria Vieira Waltrick vg Sertão~RS pt CDS SDS Jair Soares vg 
Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Ricardo Leonidas Ribasi 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0343 , de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg credenciamento em analises clínicas vg de La
boratorio de Analises Clínicas Osvaldo Cruz vg Porto XavierfRS pt 
CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Rubem Scheil 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre(RS 

MPAS/GMfDF /NR 0345 , de 11-01-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg credenciamento em analises clínicas vg de Luiz 
Somavill vg ChapadajRS pt cordiais saudaçoes Jair Soares vg Mi
nistro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Airton Vargas 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre(RS 

MPAS/GM(DF/NR 0343 , de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg credenciamento prestaçao de serviços a aciden
tados do trabalbo vg de Hospital Sao Camilo de Lelis vg Cerro Lar
go(RS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Romeu Martinelli 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GMfDF(NR 0347 , de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia vg rnrormo·lhe autorizei vg caM 
rater excepcional vg credenciamento prestaçao de serviços a aciden
tados do traba,lh,o vg de IBAS Hospital Santa Terezinha vg Ciria
co(RS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado J arbas de Melo et Lima 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre(RS 

MPAS/GM(DF/NR0353 , de 11-I-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo~lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg CJedenciamento em analises clinicas vg de La
boratorio Hernaodez de _Analises Clinicas vg Nova Prata RS pt 
cbs SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre(RS 

MPAS/GMfDF/NR 0352 - , de 11-!-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca
rater escepcional vg credenciamento prestaçao de serviços a aciden
tados do trabalho vg de Hospital de Caridade de Mata vg Mata(RS 
pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Roberto Cardona 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 0351 , de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca
raief ex-CipciOnal vg credenciamento prestaçao de serviços a aciden
tados do trabalho em ·anestesiologia vg de Roberto Sturmer vg S3o 
Sebastiao do CaíjRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Guido Moesch 
Assembléia Legislativa
Porto Alegre(RS 

MPAS(GM(DF (NR 0350 , de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg credenciamento prestaçao de serviços a aciden
tados do trabalho em Patologia Clínica vg de serviços para medícos 
Ltda Spame vg EncantadojRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministr9 
MPAS 

Exm• Senhor 
Deputado Silverius Kirst 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS-GM/Brasnia-DF fNR 00073/0378/82 de 11-1-82 

Atenção solicitação V essência vg informo-lhe vg carãter excep
cional vg credenciamento prestação de serviços a acidentado do tra
balho da Clínica Gera} vg Martin Brurio MenchCn vg Santa Cruz do 
Sui(RS pt Cordiais saudações vg Jair Soares vg Ministro do MPAS 
pt 

Exm• Senhor 
Deputado Silverius Kirst 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS-GM(Brasília-DF(NR 00015f0380(82 11-I-82 

Atenção solicitação V essência vg informo-lhe autorizei vg ca
râter excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden
tes do trabalho em Clínica Geral vg Hardi V alter Fischdorn vg San
ta Cruz do Sul/RS pt Cordiais saudações vg Jair Soares vg Ministro 
do MPAS pt 

Exm5' Senhor 
Deputado Cícero do Amaral Viana 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS/GM/Brasília-DF(NR 77(382/82 de 11-1-82 

Atenção solicitação V essência vg infOrmo· lhe vg carâter excep· 
cional vg credenciamento prestação de serviços a acidentados do 
trabalho vg Fundação Hospitalar Pio XII vg SEBERJ /RS pt Cor
diais saudações vg Jair Soares vg Ministro do MPAS pt 

Exm"' Senhor 
Deputado Airton Vargas 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS(GM/Brasília-DF(NR 66/371/82 de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
râter excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden
tados do trabalho em Taumato·Ortopodia vg de Gilberto Peixoto 
More vg OSCPICfRS pt Cordiais saudações vg Jair Soares vg Mi
nistro do MPAS pt 
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Exm<? Senhor 
Deputado Loris Feali 
Assemblêia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS/GM/Brasflia-DF fNR 69f374f82 de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
rãter excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden
tados do trabalho em Cirurgia vg Sergio de Oliveira Palma Dias vg 
GuaporeniJRS pt Cordiais saudações vg Jair Soares vg Ministro do 
MPAS pt 

Exm• Senhor 
Deputado Jarbas Lima 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS/GM/Brasília-DF /NR 71/376/82 de 11-1-82 

Atenção solicitação V essência vg informo-lhe autorizei vg ca
ráter excepcional vg credenciamento em Anãlises Clínicas vg Labo
ratório de Análises Clínicas Rops vg São J os~ vg Ouro /RS pt Cor
diais saudações vg Jair Soares vg Ministro do MPAS pt 

Exm9 Senhor 
Deputado ~rico Pegoraro 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio GriUJde do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS/GM/Brasflia-DF fNR 63/368/82 de 11-1-82 
Atenção solicitação V essência vg ihformo-lhe autorizei vg ca

ráter excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden~ 
tados do trabalho em Cirurgia Geral vg de Gilberto Pereira Duarte 
vg CangtiçU/RS pt Cordiais saudações vg Jair Soares vg Ministro 
do MPAS pt 

Exm9 Senhor 
Deputado Camilo Moreira_ _ __ 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS/GMfBrasflia-DF/NR 49/384/82 de 11-1-82 
Atenção solicitação Vossência vg informo-lhe autorizei vg ca~ 

râter excepcional vg credenciamento em Anâlises Clínicas vg De· 
ZerriOrlrici-de-Oliveira Coeiho vg Pedro Os6rio/RS pt Cordiais sau
dações vg Jair Soares vg Ministro do MPAS pt 

Exm' Senhor 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS/GM/Brasllia-DF fNR 60{365/82 de 11-1-82 
Atenção solicitação Vossê:ncia vg informO~lhe vg autorizei vg 

carãter excepciona] vg Credenciamento prestação de serviços a aci~ 
dentados do trabalho em Psiquiatria vg de Francisco Aires Leite vg 
Porto Alegre/RS pt Cor~diais saudações vg Jair Soares vg Ministro 
do MPAS pt 

Exmo. Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS-GM/Brasflia-DF/NR 00059/0364/82 de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe vg autorizei vg 
carater excepcional vg Credenciamcnto prestação de serviços a aci~ 
dentados do trabalho em Otorrinolaringologia vg de Joseh Selig
man vg Porto AlegrefRS pt Cordiais saudações Jair Soares vg Mi
nistro do M PAS pt 

Exmo. Sr. 
Deputado Firmino Cirardcllo 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS-GM/Brasília-DF /NR 00057/0362/82 de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia- vg informo~ lhe autorizei vg ca~ 
rater excepcional vg Credenciamento prestação de serviços aciden
tados do_ trabalho em Clinica Geral vg de Elvio Basso vg varão do 
Cotegipe/RS pt Cordiais saudações Jair Soares vg Ministro do 
MPAS pt 

Exmo. Sr. 
Deputado Adylson Moita 
Assemblêia Legislativa do Estado~ do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 
MPAS-GMfBrasflia-DF fNR 00056/0361/82 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca-
rater excepcional vg Credenciamento em anestesiologia vg hospital 
contratados vg de Ruy Vianna Mantovani vg Porto AlegrefRS pt 
Cordiais saudações vg Jair Soares vg Ministro do MPAS pt 

Exmo. Sr. 
Deputado Robi Mathias Diehl 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS-GM/Brasilia-DF fNR ÓÓ061/0366f82 de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca-
rater excepcional vg Credenciamento em Anestesiologia vg hospital 
contratados vg de Sergio Perdigão da Rocha vg IbirubahfRS pt 
Cordiais saudações Jair Soares vg Ministro do MPAS pt 

Exmo. Sr. 
Deputado Ricardo Ribas 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS ~ 

MPAS-GM/Brasflia-DF/NR 00054/0359/82 de 11-1-82 

Atenção solicitação Vossencia vg Informo-lhe autorizei vg ca-
rater excepcional vg Credenciamento em Analises Clinicas vg de 
Onemir Lourenço Franco da Silva vg Barros CassalfRS pt Cordiais 
Saudações Jair Soares vg Ministro do MPAS pt 

Exmo. Sr. 
Deputado Roberto A. Cardona 
Assem blêia do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS-GM/Brasnia-DF fNR 00053/0358/82 de 11-1-82 
Atenção solicitação Vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca~ 

rater excepcional vg CredC:nciamento prestação de serviços a aciden
tados do trabalho em Anestesiologia vg de Ewgem Koval vg Monte
negro/RS pt Cordiais saudações Jair Soares vg Ministro ào MPÂS 
pt 

Exmo. Sr. 
Deputado Roberto Cardona 
Assemblêia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 

MPAS-GM/Brasnia-DF/NR 00050/0355/82 de 11-1-82 

Atenção solicitação, Vossencia vg íhformo-lhe autorizei vg ca-
ra ter excepcional vg Credenciamento em Radiologia vg de socieda
de educação et caridade hospital São Salvador vg Salvador do 
Sul/RS pt Cordiais saudações Jair Soares vg Ministro do MPAS pt 

Exmo. Sr. 
Deputado Romeu Martinelli 
Assembléia Legislativa 
Praça Marechal Deodoro 
Porto Alegre - RS 

MPAS-GM/Brasnia-DF /NR 00052/0357/82 de 11-1-82 

Dirijo-me Vossencia vg informando-lhe autorizei Credencia-
mente Laboratorio de Analises Clínicas do Hospital Beneficente 
São João vg ArvorezinhafRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro 
do MPAS pt 

Exmo. Sr. 
Deputado_ Romeu Martinelli 
Assembléia- Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GMfDF/NR 0282 de 11-1-82 

Atenção solitação Vossencia vg informo-lhe autorizei Crederi
ciamento Mirian Schilhey Tombini vg Cirurgia·Toracica et Cardio
vascular vg Passo FundofRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro 
MPAS pt 
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Exmo. Sr. 
Deputado Antonio Carlos Azevedo 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre/RS 

MPASJGMDF JNR 0284 de I 1-1-82 

Dirijo-me Vossencia vg informando~lhe autorizei Cfedencia
mento Odontologo Valdir Dummel vg em substituição vgna cidade 
de IndependenciaJRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Oscar W estendorff 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegreJRS 

MPASJGM/DF JNR 0288 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
râter excepcional vg credenciamento em Patologia Clínica vg Mil
ton Moreira Mussi vg CanguçufRS pt Cor!'iais saudações Jair Soa
res vg Ministro MPAS 

Exm'~ Sr. 
Deputado Oscar Westendo_rff 
Assemblêia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do SuJ . 
Porto AlegrefRS 

MPASfGM/DF fNR 0290 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossência vg infOfirià:.the autorizei vg ca
râter excepcional vg credenciamento para prestação de Assistência 
de Anâlises Clínicas vg Graça Helena Bettim vg CanguçufRS pt 
Cordiais saudações Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Sérgio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GMfDF/NR 0291 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossência vg infOrmo-lhe autoriZei Vg ca
rãtcr excepcional vg credenciamento Prestação de Serviços a Aci
dentados do Trabalho em Clínica Geral vg Milton Bonapage Me
deiros vg São Francisco de AssisfRS pt Cordiais saudações Jair 
Soares vg Ministro MPAS 

Exm'>' Sr. 
Deputado Sérgio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrefRS 

MPASfGM/DF fNR 0293 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
rãtcr excepcional vg credenciamento em Cirurgia Geral vg com 
atendimento em Alegrete ou outra cidade do Rio Grande do Sul vg 
Erasmo Guterres Silva vg AlegretefRS pt Cordiais saudações Jair 
Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Jarbas de Melo e Lima 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrefRS 

MPASfGMfDFJNR 0295 de 11-1-82 

Atenção solicitação vOssência vg informO-lhe autorizei vg ca
rãter excepcional vg credenciamento em Análises Clínicas yg Va
léria Costa Brun vg VacariafRS pt Cordiais saudações Jair Soares 
vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Loris Reali 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrefRS 

MPASfGM/DF JNR 0300 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossência vg informO-lhe autorizei vg ca
ráter excepcional vg credenciamento cm Radiologia em nível ambu-

latoriai vg de Hospital Dr. Walter Galassi vg Bento GonçalvesfRS 
pt Cordiais saudações Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GMJDF JNR 0298 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
râter excepcional vg credencíamenio em Análises Clinicas vg de La
boratório de AnãlisesClínicas Paulo Tarso Pinheiro LTDA vg Júlio 
de CastilhosjRS pt Cordiais saudações Jair Soares vg Ministro 
MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Romeu Martinelli 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrefRS 

MPASJGMJDF JNR 0275 de 11-l-82 

Atenção solicitaçãO vossência vg ihformo-lhe autorizei vg ca
-râtCi-Cxcepcional vg credenciamento em Cirurgia Geial pt Consul
tório et Hospital credenciado vg Plfnio Carlos Bau vg Não me To
quefRS pt Cordiaissaudações Jair Soaresvg Ministro MPAS 

Exm'>' Sr. 
Deputado Francisco de Assis Spiandorello 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrefRS 

MPASJGM/DF/NR 0270 de 11-1-82 

Atenção -SolicitaÇão vossência vg informo-lhe autoiizei vg ca
râter excepcional vg credenciamento em Radiologia vg junto ao 
!::l?spital N~~!l Senhora,de Fátima vg Instituto Radiológico Toigo 
L TDA vg Flores da CunhafRS pt Cordiais saudações Jair Soares vg 
Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado J arbas Lima 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrefRS 

MPASfGMfDFfNR 0271 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossêncía vg informo-lhe autorizei vg ca
râter excepcional vg credenciamento prestação de Serviço a Aciden
tados do Traballio em CUnica úeiil vg Luiz Aumond vg Bom Je
susfRS pt Cordiaís saudações Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Cícero Amaral Viana 
Do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 0276 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossencía vg informo-lhe autorizei vg ca· 
rater excepcional vg credenciamento em análise clínica vg Geroge 
Rodrigues de Camargo vg espumos-ofRS pt cordiais saudaçoes Jair 
Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado V ercidino Albapello 
Assembléia Legislativa do Estado 
Do Rio Grande do Sul 
Porto AlcgrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 0261 de lf-1-82 

Atenção solicítação-vCssen"cia· vg informo-lhe autorizei vg cara
ter excepcional vg credenciamento em cirurgia et clinica medica, 
hospital de caridade senhora de Lourdes vg Alvaro Flores vg Caiça
rafRS pt cordiais saudações Jair Soares vg Ministro M PAS 



Abril de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 2 887 

Exm9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia Legislativa do Estado 
Rio Grande do Sul 

MPAS(GM(DF(NR 0262 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg credenciamento em ciiUI'gia-cardíaca et cirurgia 
vascular vg hospital de reumatologia vg Paulo Roltermann vg Porto 
A1egre(RS pt cordiais saudações Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Vercidino Alberello 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GM/DF/NR 0256 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossencia infoiino-lhe autorizeíVg caratef
excepcional vg credenciamento em analise clinica:s -vg laboratorio de 
analise clínicas --Dr. Sady Kury vg rodeio BonitojRS pt cordiais 
saudações Jair Soares vg ·Ministro MPAS 

Ex.m'i' Sr. 
Deputado Roberto Cardona 
Assembleia Legislativa do Estado 
Porto A1egre/RS 

MPAS/GM/DF/NR 0257 de 11-1-82 
Atenção solicitaçãO vOssencia vg informo-lhe autorizei creden

ciamento Carlos Azevedo vg odontologia vg substjtuição a Plínio 
Simão Reck vg Montenegro/RS pt CDS SDS Jair Soares vg Minis
tro MPAS 

Exm'i' Sr. 
Deputado Erico Posgrado 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GM/DF/NR 0253 de 11-1-82 
Atenção solicitação vossencia vg informo-lhe autorizei Vg- ca

rater excepcional vg credenciamento prestaçãO-de serviços a -acin
dentados do trabalho em anestesiologia vg de Paulo Puresa Nunes 
vg CangucujRS pt cordiais saudações Jair Soares vg Ministro 
MPAS 

Exm'i' Sr. 
Deputado Jarbas Lima 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre(RS 

MPAS/GM/DF/NR 0269 de 11-1-82 

Atenção solicitação vossencia vg informo-lhe autorizei Vg ca
rater excepcional vg credenciamento em analises clínicas vg socieda
de hospitalar beneficiente São Jose vg IbriraiarasjRS pt cordiais 
saudações Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm'i' Sr. 
Deputado Sergio Lima Moreira 
Assembleia do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF /NR 0277 de 11-1-82 
Atenção solicitação vossencia vg informo-lhe autorizei vg ca

rater excepcional vg credenciamento prestação de serviços a acidenM 
tados do trabalho __ vg assembleia assistência farmaceutica vg Diva 
Terezinha Soemo da Palma vg Santa MariajRS pt cordiais sau
dações Jair Soaresvg Miriisti'O MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF /NR 0272 de 11-1-82 

Atenção solicitação vOSSeilcia vg informo-lhe vg cara ter excep
cional vg credenciamento prestação de serviços a acidentados de 

trabalho em Clinici -Geral vg Leuni Sdnei de Souza Castiglioni vg 
São Francisco de AssisfRS pt cordiais saudações Jair Soares vg Mi
nistro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado -Silverius Kirst 
Assembleia Legislativa d-O-
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM(DF(NR 0274 de 11-1-82 

AtençãO s_olic1iação vosserlcia vg-lrlformo-lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg credenciamentó prestação de serviços a aciden
tes de trabalho em anestesiologia vg Paulo Gomes Lisboa vg Rio 
PardojRS pt Cordiais saudações Jair Soares vg M'inistio MPAS 

Exm'i' Sr. 
Deputado Silverius Kirst 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre(RS 

MPAS/GM/DF /NR 0273 De 11-01-82 

Atenção solicitação Vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
rater excepdonal vg credenciamento prestação de serviços a aciden
tados do trabalho em Traumato-Ort~pedia vg Paulo Caum vg Rio 
Pardo/RS pt Cordiais saudações Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Silverius Kirst 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre(RS 

MPAS/GM/DF/NR 0286 De 11-01-82 

Atenção solicitação Vossênciá vg informo-lhe autorizei vg ca
rater excepcio"nal vg credenciarnento em Pediatria, Hospital Contraw 
tado vg Juarez Toníetto vg Vera CrusjRS pt Cordi3is saudações 
Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm<1 Sr. 
Deputado Silverius Kirst 
Assembléia Legislativa do Estado 
Rio Grande do Sul 
Porto Alegre(RS 

MPAS/GM/DF/NR 0264 De 11-01-82 

Atenção solicitação Vossência yg informo-lhe autorizei vg ca~ 
rater excepcional vg credenciamento prestação de serviços a aciden
_tado_s do trabalho- Assistência Farmacêutica vg Miguel Weiss e Cia 
vg Santa Cruz do SuljRS pt COrdiais saudações Jair Soares vg Mi
nistro MPAS 

Exrn9 Sr. 
Deputado Silverius Kirsf 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre(RS -

MPAS/GM/DF(NR 0268 De 11-01-82 

Atenção solicitação Vossêncla vg informo-lhe autorizei vg caw 
rater excepcioúal vi credenciamento em AriesttSiologia vg Gregório 
Wink vg Santa Cruz do SuljRS PCCOrdiais saudações Jair Soares 
vg Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Silverius Kirst 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul 
Porto A1egrejRS 

MPAS/GM(DF(NR 0278 De 11-01-82 

Atenção solicitaçãO Vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
rater excepcional vg credenciamento prestação de serviçoS a aciden
tados do trabalho em Clínica Médica vg Luiz Fernando Ferrugem 
vg Rio Pardo j RS pt Cordiais Saudações Jair Soares vg Ministro 
MPAS 
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12 JANEIRO -I Telex 
Destinatário Assunto /beneficiado 
Dep. Firmino Girardello CredenjClínica Geral 

Ex~? Sr. 
Deputado Firmino Girardello 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GMjDF /NR 0409-C de 12-01-82 

Cidade 
Getúlio V argas 

Dirijo-me vossencia vg informando-lhe autorizei cred ..... ncia
mento do Daniel Joseh Caramori vg prestiü;ão é' e serviços a aciden
tados do trabalho em clínica geral vg GetúliO Var.r 'S /RS pt cds sds 
Jair Soares vg ministro MPAS 

!5 JANEIRO- 5 Telex 
Destinatário Assunto /Beneficiado 
Dep. Jarbas Lima Contratação/ Ag. Administrat. 
Dep. Adylson Motta Credenciamento Clínica Geral 
Dep. Romeu Martinelli Creden/Cirurgia Geral 
Dep. Guido Moesch CredenjCentro Radiológico 
Dep. Sérgio Moreira CredenfCirurgia Torâxica 

Ex• Sr. 
Deputado Jarbas Lima 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPASjGMjDF /NR 0768 de 15-01-82 

Cidade 
Porto Alegre 
Dona Francisca 
Marau 
Novo Hamburgo 
Santa Maria 

Atenção solicitação vossencia vg informo-lhe aut_orizei vg con
tratação Elizabeth Terezinha Ferrugem de Venuto vg Agente Admi· 
nistrativo vg Porto AlegrefRS pt cds sdS--Jair Soares vg ministro 
MPAS 

Ex• Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GMjDF fNR-C 0775 de 15-01-82 
Dirijo-me vossência vg informando-lhe credenciamento autori

zei prestação de serviços a acidentados do trabalho vg de J?seh Pau
lo Kneipp vg clínica geral vg dona FranciscajRS pt cds sds Jair Soa· 
res vg ministro MPAS. 
Ex9 Sr. 
Deputado Romeu Martinelli 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPASjGMjDF fNR-C 0744 de 15-01-82 

Sensibilizado pelos seus insistentes apelos vg tenho satisfação 
de informar-lhe a que autorizei o credenciRmento d_? médico Joseh 
Henri que Bergonsi vg em cirurgia geral vg MaraujRS pt cds sds 
Jair Soares vg ministro MPAS 

Ex• Sr. 
Deputado Guido M oesch 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GMjDF/NR-C 075g de 15-01·82 

Dirijo-me vossencia vg informando-lhe ~u~orizei credencia
menta do centro radiológico buco-maxilo:-.facial _ltda vg para pres
tação de serviços radiológicos na ãrea buco-maxilo-facia~ vg Novo 
HamburgojRS pt cds sds Jair Soares vg ministro MPAS 

Ex~? Senhor 
Deputado Sergio Medeiros Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Praça Marechal Deodoro 
Porto Alegre - RS 
MPAS-GM/Brasflia-DF j NR 00173/0798/82 de 15-01-82 

Dirijo-me vossencia vg informando-lhe autorizei credencia
menta de Airton Kwatkowski vg para prestação de assistência mé
dica em cirurgia toráxica e BroncõSpia vg Santa _Ivf_at~~[~S ~t cds 
sds Jair Soares vg ministro do MPAS pt · - - -

18 JANEIRO- 2 Telex 
Destinatário Assunto/Beneficiado Cidade 
Dep. Erico Pegoraro Construção 
Dep. Airton Vargas TransferênciajReexame do Assunto Guaíba 

Exm9 Sr. 
Deputado Erico Pegoraro 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF jNR 0808 de 18-L-82 

Tenho grata satisfação comunicar vg autorizei Construção 
PAM assim que esteja legalizada situação terreno a ser doado por 
essa comunidade pt Peço que dê ciencia desta decisão nossos Corre
ligionârios pt Cordiais saUdações Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Airton Vargas 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF fNR 0894 de 18-1-82 
Tão logo seja homologado último concurso médicos et chama

dos candidatos para ocupação vagas existentes vg assunto serah ree
xaminado vg eis que transferencia vg no momento vg levaria a sus
tação plantão urge~te_ mantido Guaíba pt certo de sua compreensão 
vg envio-lhe cordiais abraços pt Jair Soares vg Ministro MPAS 

19 JANEIRO- 29 TELE;X 

Destinatário 
oep. Jarbas Lima 
Dep. Adylson Mattos 
Dep. Ru6enS Ardenghi 
Dep. Pedro Américo Leal 
Dep. Pedro Américo Leal 
Dep. Pedro Américo Leal 
Dep. Pedro Américo Leal 
Dep. Airton Vargas 
Dep. Airton Vargas 
Dep. Airton Vargas 
Dep. Airton Vargas 
Dep. Airton Vargas 
Dep. Erice Pcgorano 
Dep. Erice Pegorano 
Dep. Lóris Reali 
Dep. Pedro Américo Leal 

Dep. Jarbas de Melo e Lima 
Dep. Pedro_ Américo Leal 
Dep. Pedro Américo Leal 

Assunto/Beneficiado 
CredenfMédiço 
CredenfCiínica Médica 
Creden/Lab. Anã li ses Clinicas 
CredenfCirurgia Geral 
CredenfCardiologia 
CredenfOtorrinolaringologia 
CredeofC.línica Gerai-Obstetrlcia 
CredenfCiínica Geral 
Creden/Ciínica Geral 
CredenfOdontologia 
Creden/Gfriecologla 
credenfDerm.atqlogia 
CredenfCUnica 
CredenfPedíatria 
CredenfCirurgia Geral 
CredenfLab. Landsteiner A. Clí-

nicas 
CredenfClinica Médica 
CredenfCiínica Médica 
Cçed~:njOrtopedia-Trauma_tol_ogia 

Cidade 
PaimFilho 
Crissiumal 
Alpestre 
Soledade 
Passo Fundo 
Soledade 
Sarandi 
Rio Grande 
Porto Alegre 
Cerro Largo 
Pelo tas 
San'Ana do Liv. 
Pedro Osório 
Pedro Osório 
Encantado 

Porto Alegre 
São Jerônimo 
São Jerônimo 
Sta. Vitória Pal-

mar 
Dep. Adylson Motta CredenfCirurgia Plãstica Passo Fundo 
Dep. Romeu Martinelli CredenjCirurgia Plãstica Passo Fundo 
Dep. Pedro Américo Leal CrederijOftalmologia São Jerônimo 
Dep. Jarbas de Melo ç: L_ima Credçn/Oftalqtologia São Jerônimo 
Dep. Oscar Westendorff CredenjHosp. Schlatter Feliz 

-Dep-. Sérgio Moreira Credenf Dois Innãos 
Dep. Adylson Motta CredenjCl. GL Ginecologia-Obs-

tetrícia Três Cachoeiras 
Dep. Adylson Motta CredenfClínica Geral São Nicolau 
Dep. Adylson Motta Cred~n/Odontologia Cachoeirinha 
Dep. Romeu Martinelli CredenfOtorrinolaringologia Passo Fundo. 

Ex.mo--S-r. 
Deputado J arbas Lima 
Assembléia Legislativa 

-Porto AlegrejRS 

MPAS/GMjDF/NR 1014-C de 19-1-82 

Dirijo-me Vossência vg informando-lhe autorizei vg carãter ex
cepcional credenciamento- de MigUel Fernando Luz Krososki vg 
Médico vg Paim Filho/Rs pt CDS SDS Jair Soares Ministro 
MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Adilson Mattos 
Assembléia LegiSlativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GMjDFfNR 0998·C de 19-1-82 

Atenção solicitação voss_ência vg informo-lhe autorizei vg carã
ter exCC:pciOnál vg- credenciamento_de Carlos Alberto Pereira de Fi-



Abril de 1982 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sexta-feira 2 889 

queiredo vg Clínica Médica vg CrissiumaljRS pt CDS SDS Jair 
Soares vg Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Rubens Arbenghi 
Assemblêia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASJGMJDFJNR 1000-C de 19-1-82 

Dírijõ-me V essência vg ihformando-lhe auto_rizeí vg carãter ex
cepcional vg credenciamento do Laboratório de Anâlises Clínicas 
- CLINILAD vg Anâlises Clínicas vg AlpestrejRS pt CDS SDS 
Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Pedro Americo Leal 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DFJNR 1009-C de 19-1-82 
Atenção solicitação V essência vg -iõformo-lhe autorizei vg ca

rãter excepcional vg credenciamento de Sergio Vacarin vg Cirrifgia 
Geral e Clínica Médica vg SoledadejRS pt CDS SDS Jair Soares vg 
Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Pedro Américo Leal 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre/RS. 

MPASJGM/DF /NR 1007-C de 19-1-82 
Atenção solicitação V essência vg informo-lhe autorizei vg ca

râter excepcional vg credenciamento de Dante Bõnatte vg Cardiolo
gia e Cirurgia vg ambulatorial e hospitalar vg Passo Fundo/RS pt 
CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Pedro Americo Leal 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre/RS 

MPAS/GM/DF /NR 1005-C de 19-1-82 
Atenção solicitação V essência vg informo-lhe autoriZei vg ca

ráter excepcional vg crcdenciamento de João Carlos Inderauer vg 
Otorrinolaringologia vg SoledadejRS pt CDS SDS Jair Soares vg 
Ministro MPAS. .. 

Exmo Sr. 
Deputado Pedro Americo Leal 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPASfGM/DF/NR 1003-C de 19-1-82 
Atenção solicitação V essência vg informo-lhe autorizei vg ca

râter excepcional vg credenciamento de João Paulo lope vg Clínica 
Geral vg Obstretícia e Cirurgia vg Consultório e ~ospital vg Sanan
difRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Airton Vargas 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegreíRS 

MPAS/GM/DF/NR 0987-C de 19-1-82 

Atenção solicitação V essência vg informo-lhe autorizei vg ca
rãter excepcional vg credenciamento de Edna Cetina da Silva Cunha 
vg Clínica Geral vg Rio GrandefRS pt CDS SDS Jair Soares vg Mi
nistro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Airton V argas 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASfGM/DF/NR 0986-C de 19-1-82 

Atenção solicitação V essência vg informo-lhe a1,1torizei vg ca
râter excepcional vg credenciamento de Marc.o Aur~lio Seger Bom
figlio vg Clínica Geral vg Porto AlegrefRS pt CDS SDS Jair Soares 
Ministro MPAS. 

Exmo Sr. 
Deputado Airton Vargas 
Assembléia Legislativa 
Porto A1egrejRS 

MPASJGM/DF /NR 0985-C de [9-1-82 

Atençã~ solicitação Vossência vg informo-lhe autorizei vg ca
r~ter excepciOnal vg cre_denciarnento de Arno Jacobs_ vg Odontolo
gia vg em_ v!lga existente em Cerro LargojRS pt CDS SDS Jair Soa
res vg Mtmstro MPAS. 

Exm9 Sr. 
DePutadO Airton VargaS 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASJGMJDF/NR 0984-C do 19-1-82 

Atenção solicitação V essência ~g informo-lhe autorizei vg ca
râter excepcional vg ciedenciamento de Carmen Lucia Jacobi 
Fabres vg ginecologia vg PelotasjRS pt CDS SDS Jair Soares vg 
Ministro MPAS 

Exm"' Sr. 
Deputado Airton Vargas 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 0983-C de 19-1-82 

Atenção solicitação V essência vg informo-lhe autorizei vg ca
ráter excepcional vg credenciamento de Maria Angela La Falce De
corato vg dermatologia vg Sant'Ana do LivramentojRS ot CDS 
SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Erice Pegoraro 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0995-C de 19-1-82 

Atenção solicitação Vossêitcia vg informo-lhe autorizei vg ca
ráter excepcional vg credenciamento de José Mareio Constantino vg 
clínica vg Pedro bsoriofRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro 
MPAS 

_Exm• Sr. 
Deputado Erice Pegoraro 
Assembléia Legislativa/ RS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0993-C de 19-1-82 

Dirijo-me Vossência, vg informando-lhe autorizei yg caráter 
excepcional vg credenciamento de Jorge Benedito Mezacchi vg pe
diatria vg Pedro OsoriojRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro 
MPAS 

Exm'i' Sr. 
Deputado Loris Reali 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPASJGM/DFJNR 0946-C de 19-1-82 

Dirijo-me Vossência vg informando-lhe autorizei vg prestação 
de serviÇOs a aCidentados do trabalho de Alvaro Lourenço Zilio vg 
cirurgia geral vg Encantado/RS pt CDS SDS Jair Soares vg Minis
tro MPAS 

Exm'i' Sr. 
Deputado Pedro Americo Leal 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/G]\1/DF /NR 0994-C de 19-1-82 

Dirijo-me V essência vg informando-lhe autorizei vg credencia
mente de Laborat6rio_L8:ndsteiner vg análises clínicas vg Porto Ale
grefRS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 
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Exm9 Sr. 
Deputado Jarbas de Melo e Lima 
Assembléia LegislativajRS 
Porto Alegre/ RS 

MPASJGM/DFJNR 0942-C de 19-1-82 

Dirijo-me V essência vg informando-lhe autQrizei vg credencia
mente de Balduino Alexandre Fantinel vg clínica médica vg São Je
rônimojRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Pedro AmeriGo Leal 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrefRS 

MPASJGM/DFJNR 0943-C de 19-1-82 

Dirijo-me V essência vg informando-lhe_ autorizei vg credencia
menta de Balduino Alexa_ndre Fantinel vg clínica médica\'& São Je
rônimojRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Pedro Americo Leal 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPASJGMJDF JNR 0937-C de 19·1-82 

Dirijo-me V essência vg informando-lhe autorizei vg credencia
menta de Man_ue_l_ Barbei:ena c_ardoso d~_Aguiar vg ortopedia et 
traumatologia vg Santa Vitória do PalmarfRS_pt CDS SOS Jair 
Soares vg Ministro MPAS - - -

EX:m9 Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia LegislativafRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DFJNR 0950-C de 19·1-82 

Dirijo-me V essência vg informando-lhe autOrizei vg credencia
menta de Sergio Antonio Fanisson vg cirurgia ·plástica vg Passo 
FundojRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm9 Sr. 
Deputado Romeu Martinelli 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GMJDF/NR 0951-C de 19-1-82 

Dirijo-me Vossência vg informando-lhe autorizei vg dedencia
mento de Sergio AntoniO Fanisson vg cirurgia plãstica vg Passo 
FundojRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS --

Exm9 Sr. 
Deputado Pedro Americo Leal 
Assembléia LegislativajRS 
Porto A!egrejRS 

MPASJGMJDFJNR 0954-C de 19-1-82 

Dirijo Vossência vg informando-lhe autorizei prestação de ser
viços a acidentados do trabalho de Joelmar Abrahão vg oftalmolo
gia vg São JerônimojRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro 
MPAS . 
Exm• Sr. 
Deputado Jarbas de Melo e Lima 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF JNR 0953-C De 19-01-82 

Dirijo-me Vossência vg infõrmando-lhe vg autorizei prestação 
de serviços a acidentados do trabalho de Joelmar Abra.hão vg Oftal
mologia vg São JerônimojRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro 
MPAS . 

Exm9 Sr. 
Deputado Oscar Westendorff 
Assembléia LegislativajRS 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR 0956 -C de 19-01-82 

Dirijo-me V essência vg ínfõfmando-lhe autorizei vg credencia
menta do Hospital Schlatter Ltda vg Radiologia vg FelizjRS pt 
CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS 

-- Exm'i' Sr. 
Deputado Sérgio Ilha Moreira 
Assemblêia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPASJGMJDFJNR 0959-C De 19-01-82 

Dirijo-me Vossêncía vg infofinando-lhe autorizei vg carater 
excepcional vg credenciamento de Juarez Brasiliense de Freítas vg 

_junto ao Hospital de Santa Maria do Herval vg Dàis lrmãosfRS pt 
··---CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia LegislativajRS 

- - Porto Alegre f RS 

MPAS/GMJDFJNR 0961-C be 19-oi-82 

Atenção solicitação VossênCfa vg iÕfÕrmo-lhe autorizei vg caw 
rater excepcional vg credenciamentoS vg José Ricardo Keller Zie-

- :: · gler vg Clínica G-eralptvfDirce Helena Figueiredo Souza Ziegler vg 
Ginecologia et Obstetrícia vg arribC!_s para atendimento junto ao 
HOSpital PaiiT:i Cruz vg Três CachoeirasjRS vg TorresjRS pt CDS 
SOS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia LegislativajRS 

_ Porto AlegrejRS 

MPASJGMJDFJNR 0949-C De 19-01-82 

- DiriJo-me V essência vg infÕr-rii.ando-lhe autorizei credencia
menta de Paulo Roberto Papandeau vg Clínica Geral vg São Nico--
1aujRS pt CDS SOS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm'i' Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembléia LegislativajRS. 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GMJDFJNR 0948-C De 19-01-82 

Atenção solicitação Voss.ência vg informo-:lhe autorizei vg cre
denciamento de Elizabete Gomes. Rocha vg Odontologia vg Consul
tório vg em vaga em Rondinhaj vg CachoeirinhajRS pt CDS SOS 
Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exm• Sr. 
Deputadó_-Ron1eu Mai=tinelli __ 
Assembléia LegislativajRS .~ · 
Porto AlegrejRS 

- . MPAS/GMJDFJNR 0963-C- De 19-01-82 

ÁÚ.mção soiiCíúiÇão VOsséncia vg informO-lhe autorizei carater 
e~pcional_vg credenclainentO de Bernardino Miglio vg ,Otorrino
laringologia vg Passo Eu.n.d.ojRS pt CDS SOS Jair Soares vg Minis-
tro MPAS - . - . 

20 JANEIRO - 4 Telex 

Destinatário 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Guida Moesch 

_ Dep. Jarbas Lima 
Dep. Adylson Motta 

Exmo.Sr. 

Assunto/Beneficiado Cidade 
Credenf Anestedista Santa Maria 
Auxílio/Núcleo Voluntário LBAindependência 
CredenjOdontologia Tenente Portela 
CredenjLab.Landsteiner 
Anâlises Clínicas Porto Alegre 

Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assembleia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF JNR 1330 de 20-1-82 

Atenção sollcítação Voss_encia vg informo-lhe autorizei vg Ca
rater excepcional vg credenciamento de Antonio Fernando Correa 
Nota vg anestesista vg Santa MariajRS pt CDS SOS Jair Soares vg 
Ministro~ MPAS 
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Exmo Sr. 
Deputado Guido Moesch 
Assembleia Legislativa 
Porto Alegre(RS 

MPAS(GM/DF(NR 1023-C de 20-1'82 

Dirljó-nie Vossencia vg informando-lhe autorizei concessao au
xilio vãlor de Cr$ 500.000,00 (quirlhentoS mil cruzeiros) ao nucleo 
do voluntariado ·da LBA vg de lndependenciafRS vg para atendi
mento aos carentes vg desde cumpridas as exigencias legais pt CDS 
SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Jarbas Lima 
Assembleia Legislativa 
Porto Alegre( RS 

MPAS/GM(DF fNR 1015-C de 20-1-82 

Dirijo-me Vossencia vg informando-lhe autorizei vg carater ex
cepcional vg credenciamenfo de Sonimar Fatima Cadore vg odonto
logia v~ Paim FilhofRS vg em vaga existente em Tenente Porte
la(RS pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Exmo Sr. 
Deputado Adylson Motta 
Assembleia Legislativa 
Porto AlegrefRS 
MPAS(GM/DF/NR 1035-C de 20-1-82 

DifijO-fue Vossencia vg informarido-lhe autorizei vg cãiate-r ex
cepcion-al vg credenciamento do Laboratorio Landsteiner vg Anali
ses Clínicas vg Porto Alegre/RS pt CDS SDS Jair Soares vg Minis
tro MPAS . . ... ..... - ---- -

21 JANEIRO- 2 telex 
Destinatário Assunto/Beneficiado 
Dep. Jarbas Lima Def. Funções; Agen. PreVidência 
Dep. Francisco SpiandorBSpecial atenção(Solicitado 

Exm9 Sr. 
Deputado J arbas Lima 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre(RS 

MPAS(GM/DF(NR 1261 de 21-1-82 

Cidade 
Vacaria 

Comunico Vossênciil _ estã _sendo _ _Qrovidenciada definição 
funções competencia Dr. Mateus Luz vg atual substituto Agente 
Previdência Social vg VacariajRS pt Cordiais_ Saudações Jair Soa
res vg Ministro MPAS pt 

Exm9 Sr. 
Deputado Francisco de Assis Spiaridorello 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre(RS 

MPAS(GM)DF/NR 1240 de 2H-S2 

Ao acusar o recebimento de seu oficio nr 5.305/81 de 1-12~ 
81 vg informo-lhe que determinei especial atenção no seu exame pt 
Tão log-o disponha de elementos conclusivos acerca da viabilidade 
do atendimento ao solicitado voltarei a comunicar-me: com Vos_sên
cia pt CDS SDs-"iair Soares vg Miriísiro MPAS p.t 

22 JANEIRO - 11 Telex 

Destinatário 

Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. SérgiO Moreira 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Sérgio Moreira 
Dep. Sérgio" Moreira 

Assunto /Beneficiado Cidade 

CredenjObstetrícia Sta. Maria 
Creden(Cirurgia São Sapé 
CredenfCl. Fisioterâpica - Sant''Ana do Liv. 
Creden(Lab. Anãlises Clínicas Santa Maria 
Ctedenflab. Anãlises Clínias S. Vicente do Sul 
Creden(Obstetrícia Dom Pedrito 
CredenjObstetrícia Itaqui 
CredenjObstetrícia Santa Maria 
Creden(Obstetrícia Hamburgo 
Creden(Obstetrícia - Porto Alegre 
CredenjObstetrícia Saiitã Maria 

ExC? Sr. 
Deputado Sérgio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 1331 de 22-01-82 

Atenção solicitação vg vossencia informo-lhe autorizei vg cara~ 
ter excepcional vg credenciamento de Edgar Virgilino- Fuckes vg 
obstetricia hospitalar vg Santa Maria/ RS pl vds sds Jair Soares vg 
ministro MPAS 

Exo Sr.-
Deputado Sérgio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto A1egrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 1316 de 22-01-82 

Atenção solicitação vossência vg informar-lhe autorizei vg carãter 
excepcional vg credenciamento de Adolpho João Tonetto Junior vg 
cirurgia vg São SepehfRS pt cds sds Jair SoareS vg ministro MPAS 

Ex"' Sr. 
Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto A1egre(RS 

MPAS/GM/DF/NR 1340 de 22-01-82 

- Atenção sofidtãção vossencia vg informo-lhe autorizei vg cara
ter excepcional vg credenciamento da clínica fisioterápica santanen
se ltda vg dividiu teto vg Santa"Ana do Livramento/RS pt cds sds 
Jair Soares vg Ministro MPAS 

Ex o Sr. 
Deputado Sérgio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto A1e.sre(RS 

MPAS/GM/DF /NR 1339 de 22-01-82 

Atenção solicitação VossênCia vg informo-lhe autorizei vg cara
ter excepcional vg credenciamento do laboratório de análises clíni
cas Nara Marlei Brandão vg Silveira Martins vg Santa MariajRS pt 
vcds sds Jair Sõares vg ministro MPAS 

Ex"' Sr. 
Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto A1egre(RS 

MPAS/GM/DF /NR 1338 de 22-01-82 

Atenção solicitação vossência i:nformo-lhe autorizei vg carater 
excepcional vg credenciamento do laboratório de analises clínicas 
Bernadete Krebs vg Mendonça vg São Vicente do SuljRS vg divi
dindo teto pt cds sds Jair SoireS- vg ministro MPAS 

_ Ex9 Sr. 
Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assembl_~i~ Legislativa 
Porto AlegrefRS -

MPAS(GM(DF fNR 1337 de 22-01-82 

At~nção ~olicitaç~o vossênc~a vg inr~rmo-lhe autorizei vg cira
tú excepcion-al vg credenCiamento de Flãvio Medeiros Araújo vg_ 
obstetrícia, ht?sp_í_~alar vg Dom PedritofRS pt cds sds Jair Soares vg-
ministro MPAS -

Ex• Sr. 
Deputado Sergio-Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto Alegre(RS 

MPAS(GM/DF/NR 1336 de 22-01-82 

Atenção solicitação vo-SS:eTICia vg informo-lhe autorizei vg cara~ 
ter excepcional vg credenciamento de Elizete Maria da Cas vgobste
triciã hospitalar vg ltaquijRS pt cds sds Jair Soares vg Ministro 
MPAS 
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Ex• Sr. 
Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF/NR 1335 de 22-01-82 

Atenção solicitação vossência vg infoi:'ino-lhe autorizei vg cara
ter excepcional vg credenciamento de Eneida Gonçalves Zappi vg 
obstetrícia hospitalar vg Santa Maria/RS pt cds sds Jair Soares vg 
ministro MPAS 

Ex• Sr. 
Deputado Sergio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF/NR !334 de 22-01-82 

Atenção solicitação" vos-sencia Vg informd-lhe autorizei vg cara
ter excepcional vg credenciamento de Flâvio Krammes vg obstetrí
cia hospitalar vg Novo HamburgojRS pt cds sds Jair Soares vg Mi
nistro MPAS 

Exm9 Senhor. 
Deputado Sérgio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrejRS 

MPAS/GM/DF fNR 1332 de 22-1-82 

Atenção solicitação V essência vg informo-lhe autórizei vg ca
râter excepcional vg Credenciamento de Milton Soxclovsky vg Obs
tetrícia Hospitar vg Porto AlegrejRS pt cds sds Jair Soares vg Mi
nistro MPAS 

ExmO? Senhor. 
Deputado Sérgio Ilha Moreira 
Assembléia Legislativa 
Porto AlegrefRS 

MPAS/GM/DF /NR 1333 de 22-1-82 

Atenção solicitação VQssência vg informo-lhe autorizei vg ca
ráter excepcional vg Credenciamento de Alberto Binato vg Obstetrí
cia Hospitalar vg Santa Maria/ RS pt cds sds Jair Soares vg Minis
troMPAS 

Assembléia Legislativa de Mato Grosso 
CuiabãjMT TLX NR 216782 31-3-82 14:00hs 
H. Lucena 
Senado Federal 
Líder do PMDB no Senado 
H. Lucena 

A Bancada Estadual do PMDB-MT. Comunica-lhe que remeteu hoje o 
seguinte Telex ao Sr. Ministro da Justiça. 

A Bancada Estadual do PMDB de Mato Grosso v~m junto a V. Ex' 
inforniar-lhe da insegurança que grassa no nosso Estado. São inúmeras as no
tificaçõesjã feitas por-esta Bancada anteriormente. Neste momento, levamos 
ao conhecimento de V. Ex• que na madrugada de hoje vg dia 31 de março, a 
sede da Cooperativa dos Jornalistas e Técnicos Grâficos, que edita o Jornal 
Escaldado foi alvo de tiroteio perpetrado por jagunços na tentativa de levar o 
terror e calar esse órgão da imprensa escrita. 

Invocamos, com urgência e determinação, que esse Ministério tome to
das as providências cabíveis em relação ao grave atentado, tedo em vista que 
os órgãos de segurança estadual de hã muito, ao longo da atual adminis
tração, vêm fazend6 vista grosSa, o que na prática· é sinal de conivência. 

Respeitosamente aguardamos providências.- Dep. Paulo Nogueira
Dep. Osvaldo Sobrinho- Dep. Dante de Oliveira- Dep. Estêvão Torquato 
- Dep. Roberto França- Dep. João Bosco- Dep. !saias Rezende- Dep. 
Márcio Lacerda - Dep. Sarita Baracat - Dep. José Amando. 

Assembléia Legislativa de Mato Grosso 
Cuiabá/MT TLX NR 216/82 31-3-82 

Câmara dos Deputados 
Dep. Ulysses Guimarães 
DO. Presidente Nac. do PMDB 

13:45hs 

A Bancada Estadual do PMDB-MT. comunica-lhe que remeteu hoje o 
seguinte Telex ao Sr. MiniStro da Justiça. 

A Bancada Estadual do PMD~B de Mato Grosso vem junto a V. Ex• 
informar-lhe da insegurança que grassa no nosso Estado. São inúmeras as no-

tificações já feitas por esta Bancada anteriormente. Neste momento, levamos 
ao conhecimento de V. Ex• que na madrugada de hoje vg dia 31 de março, a 
sede da Cooperativa dos Jornalistas e Técnicos Grãficos, que edita o Jornal 
Escaldado foi alvo de tiroteio perpetrado por jagunços na tentativa de levar o 
terror e calar esse órgão da imprensa escrita. 

Invocamos, com urgência e determinação, que esse Ministério tome to
das as providências cabíveis em relação ao grave atentado, tendo em vista que 
os órgãos de segurança estadual de há muito, ao longo da atual adminis
tração, vêm fazendo vista grossa, o que na prâtica é sinal de conivência. 

Respeitosainente-aguardamos proVidências.- Dep. Paulo Nogueira
Dep. Osvaldo Sobrinho- Dep. Dante de Oliveira- Dep. Estêvão Torquato 
- Dep. Roberto França- Dep. João Basco- Dep. Isaías Rezende- Dep. 
Márcio Lacerda - Dep. Sarita Baracat --Dep. José Amando. 

Estado I•-4-82 

LUCENA ACUSA JAIR DE USAR A PREVIDENCIA 

(Das sucursais) 

O Ministro Jair Soares, da Previdência e Assistência Social, uenviou 
num período de 14 dias, no mês de janeiro, 172 telex a deputados estaduais e 
políticos gaúchos, comunicando, às vésperas da pré-convenÇão do PDS, que 
o escolheu como candidato ao góverno do Rio Grande do Sul, benefícios da 
previdênCia, corno credenciamento de médicos e hospitais". 

Essa denúncia será feita hoje em Brasnia "com documentos", pelo Líder 
do PMDB no Senado, Humberto Lucena, que aceitou o desafio de Jair Soa
res e espera provar, num discurso, o uso pelo ministro de recursos de seu Mi
nistério em favor da candidatura à sucessão estadual. 

O desafio foi feito pelo ministro da Previdência logo após pronuncia
mento em que Lucena declarou, na Tribuna do Senado, ter conhecimento de 
"'fatos graves, envolvendo recursos oficiais para favorecer a campanha de Jair 
Soares por ocasião da pré-convenção do PDS gaúcho. uLucena foi, então, 
chamado de .. mentiroso" e hoje o líder oposicionista, segundo adiantou on
tem, pretende levar ao plenário as "'provas relativas às denúncias da cor
rupção" por ele apontadas. 

Outras denúncias surgiram ontem em Porto Alegre: O Deputado Esta-
- dual Edgar Marques de Mattos (PDT) acusou o chefe da Polícia Civil gaúcha 

e presidente do Conselho Superior de Polícia, delegado Luiz Carlos Carvalho 
da Rocha, de ter mobilizado .. todo o sistema policial do Estado para ajudar o 
ministro Jair Soares nas prévias do PDS". 

Dizendo-se c_om base em documento reservado que recebeu de um dele
gado de polícia do interior- cujo nome preferiu manter em sigilo "para evi
tar represãlias"- Edgar Maitos frisou ainda ·que -õ-Chefe d3. -Po1Ici3 no Rio 
Grande do Sul "está preparándo Para.as eleiÇões de 15 de novembro um es
quema viSáildo a auxiliar o partido governista, o que fere os princípios bãsi
cos e fundamentais da organização policial". 

No documento- uma circular, em papel oficial e com carimbo de reser
vado, datado de 4 de fevereiro- o delegado Luiz Carlos Carvalho da Rocha 
ressalta o "ótimo desempenho" da delegacia na pesquisa da polícia. em todo 
o Estado, ao prever a vitória de Jair Soares que derrotou o presidente da Câ
mara dos Deputados, Nelsqn Iyla_rchezan, e ovice-governador Octâvio Ger-
mano. 

.. Es.sa pr~visão", diz Rocha, .. só foi possível graças ao trabalho sério, 
compenetrado e altamente eficiente de policiais que efetuaram levantamento, 
município por município. projetando os resultados; esSe trabalho sobrepujou 
até mesmo o de entidades especializadas em· pesquisas de opinião pública." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência solicita ao Ple
nârio 15 minutos de prorrogação da Hora do Expediente, para que possamos 
ouvir os oradores inscritos para comunicações inadiáveis. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permancer- sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Expediente fica prorrogado por mais 15 minutos, na forma do Regi

mento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

A campanha desenvolvida pela Legião Brasileira de Assistência (LBA), 
no senti4o da instalação de uma rede de Creches-Casulo, vem adquirindo 
prOporções de uma verdadeira mobilização nacional, em fáce das suas dimen
sões, qUe "abrangem todas as Unidades da Federação. 

Esse êxito incontestável demonstra a plena aceitação e exeqUibilidade 
desse vasto ·programa, mas, ao mesmo tempo, evidencia o entusiasmo e a ex
cepcional capacidade empreendedora da Presidente Léa Leal, cuja dedicação 
e rara pugnacidade possibilitaram a transformação das Creches-Casulo em 
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um dos mais s.érios, vastos e importantes programas de deserlvolvimento so-
cial do Governo do Presidente João Baptista Figueir-edo~ - · ·· 

O recente Convênio de Coope~ação Ívtútua entre aLBA e o INAE, Insti
tuto Nacional de Assistência ao Estudante - órgão do Ministério da Edu
cação e Cultura, -celebrado terça-feira passada, 30 de ffiarço de 1982,- foi 
um acontecimento da maior significação do ponto de vista da consecução dos 
objetivos da LBA no t_ocante à iuTI-PliaÇãO dã aSsiStência ao prê~e5colar e ao 
escolar carentes, em todas as Unidades da Federação, através dos programas 
das duas Instituições, que se complementam em beneficio das crianças menos 
favorecidas do Brasil. 

~ assinatura _do _men:iona_..do Convênio, no decor!:~r -de uma expressiva 
solemdade a que t1ve a sat1sfaçao de comparecer na qualidade de convidado, 
comprovou o de?idido e ené!gico empenho do_s MinistÇr~o da Educação e 
Cultura e da Previdência e Assistência Social em-prestigiar, consolidar e acC
lerar a execução dos programas da LBA que sua Presidente Léa Leal vem di-
rigindo com inexcedível competência e eficiência. ' ' 

Além do ilustre Secretário-Geral do M-EC, Sérgio MáriO Pasejuallí e do 
Secretário de Assistência Social, Juarez Lopes Haussen, compareceram' ã so
lenidade diversas autoridades que aluam no âmbito da Assistência Social e do 
Ministério de Educação e Cultura. 

Para que se possa avaliar o _al_cance e grande importância das metas coli
rna~as ~elo Con:~nio -~~~~~-~ÀE, 6â_sta aCentuar qu_e ~_ua execuç_ã0-·se_esten
dera ate 1985, v1sando, principalmente, a extensão _da merenda_escolar tam
bé'? -~o prê.-escolar, in.iciativ"a quci: sem Pré- foi defendi_c!a C? pela qu"allutou, in
fatigavelmente, a Presidente Léa Leal, desde o início de sua gestão à frente da 
LBA. 

Essa providência sígnifica, na prática, a melhôiia- do desempenho dos 
a~ unos carentes quando ingressarem no Primeiro Gra-u; dirili:hüiridQ_~Se,- Cm 
virtude da complementação alimentar reforçada, os índices de reprovação e 
repetência. - -

Além disso, reduzindo os seus en~rgos na área d~ alimentação a LBA 
poderá investir mais na instalação de novas creches em todo o PaÍs. 

Para os alunos dos c_ursos d~ ini~iação o~Í.ip~c1~0ãl_(836 mii, no-ano pas
sado), o INAE fornecerá uma refeição diária. - - · 

O d~sc~rso pronunciado pela presidente da LBA ao ensejo da celebração 
do ~onvemo com o INAE~ bem como o texto desse documento, cuja incorpo
raçao a este pronunciamento solicito, - dispensam-me de 8.duzfi dados es
tr:tisticos .e .c~:n~ntários ~~~ionais. São ciOcu~entoS qUe elUcidam as dimen
soes das miciaüvas e do esforço combinado dessas duas instituições. 

.. Não P.oderia deixar de te~er es.t~ con_siderações ~ob_re o ~S~UI].~O porque, 
alem dos discursos que profen, em I~umeras oportunidades desta tribuna de 
apoi~ à LBA, tive a satisfação de apresentar, o ano passad~, um anteproJeto 
de le1 p;evendo a co.ncessão de um incentivo- fiscal a tod~s as empresas que 
construuem e fmanc1arem creches para assistência aos filhos de até seis anoS 
de seus empregados. -

Acredito, Sr. Presidente, C(U~ to~os os br~sileiros j~ se conscientizaram 
quanto à essenciaJidade e ao exato significado dos múltiplos programas da 
LBA, dentre os quais destaco a campanha lançada com o "Slogan": "Ajude a 
LBA a implantar mais uma creche em cada comunidade". 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Não poderia deixar de louv~r a atitude de V. Ex• 
em ~~ltar, nesta oportunidade, a Legião Brasileira de Assistência e 0 Minis
tério da Educação e Cultura, quando ambos firmam um convêri10 no sentido 
de amparar melhor os estudantes carentes do nosso País. Efetivamerite a 
LBA, sob a presidência de D. Léa Leal, tornou outra dimensão. Desta tribu
na, por intermêdio de V. Ex•, envio as minhas felicitações, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex•, eminente 
Senador Jorge Kalume, que aqui nesta Casa aborda grandes Pfoblemas, não 
só do seu Estado co_m_o do Brasil, pelo seu aparte que muito honra o pronun-
ciamento que fazemos na tarde de hoje. -

Costumo sempre dizer que a atUação da LBA representa um ponto alto 
no Governo da Presidente João Baptista Figueiredo pelo seu aspecto profun~ 
damente humanitárío em face dos benefícios que proporciona às camadas 
mais pobres da população brasileira. 

São estas as considerações que entendi fazer à margem do recém
celebrado Convênio LBA/INAE. 

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

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

PRONUNCIAMENTO DA SENHORA LEA LEAL 
PRESIDENTE DA LBA 

Brasília/DF 
30 de março de 1982 

Excelentíssimo Senhor senador Lourival Baptista 
Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral d_o MEC, Sergio Mario Pasqua-

11.-ExceientíssimO Senhor Presidente do -Insü'tuto Nacional de Assistência aO 
Estudante (INAE) 

ExcelentíssimO Senhor Secretário de Assistêil.Ci3. Social, Juarez Lopes 
Haussen 

Autoridades presentes 
Meus companheiros de trabalho 
O presente termo de convênio para cooperação mútua que hoje assinam 

o Ministêrio da Previdêncía e AssistênCia Social, representado pela Legião 
Bra-Sileira de Assíst~ncia; ~o Mini~tério da Educação e Cultura, rePresentado 
por seu mais novo e indispensável órgão, o Instituto_ NaCional di: Assistência 
a_o Est'uda~te, pode s_er .inicialmente interpretado com<? uma ação solidária de 
amigos em benefício da críança brasileira. 

Antigos companheiros de trabalho, experímentados em outras frentes 
i_nStitucionã!S C: em outras lideS· e lu~as-patrióticas, ~ 3.tual Secretãrio~Geral do 
MEC, cOronel SérgiO Mádo Pã5qu31i, o Presidente do INAE, Doutor Ru
bens José--de Albuquerque, e a presidente da LBA reecontram-se agora no 
que eu costumo chamªr_de trincheira social._ E -deste reecon,tr9,_ amistoso e 
operoso, prolissi"onal e afetivo,- slir=ge ·um~ forç(l- hõ~a e promissora, uma 
imensa vontade de integrãÇ"ão e, eiti conseqUência~ uma Csjjetanç3. maior e 
lpelhor para· milhões de Crianças ca-ren~e~ ·de ·nosS~ ·prus: 

- São essas as crian-ças q-ue a partir de hoje pas.sam a ter novas oportunida
des e possibilidades de_ alimentarem-se decentemente e de aspirar mais con
cretamente a um futuro sadio e protegido. ~ nessas crianças brasileiras que 
nós, do MEC e do MPAS, da LBA e do INAE, estamos sempre pensando, 
agora e em todos os momentos de_ nossa atividade profissionaL 

Com a curiosa característica de ligar, num pacto nacional, a LBA,- a 
mais antiga e cçnhecida_agência de assistência e desenvolvimento social do 
Brasil, que, nes_te ano de 198:2, completa_40 anos de serviços à causa da infân~ 
cia e dos carentes em geral, com o INAE. a mais nova e, como já disse, neces~ 
sária insfiHilçãO de proteção ao educando, recentemente criada pelo espírito 
de renovação e dinamização administrativa do MEC- este convênio de coo
peração mútua vem, também, provar a todos __ algumas certezas. 

A pr_imeira dessas __ ~rtezas é a inques~ionável predominância que, no 
atual contexto brasileiro, vem assumindo o atendimento à criança, o que re
flete, com bastante nitidez, a prioridade que o Presidente João_ Figueiredo 
tem conferido a este que ê, sem dúvida, o segmento mais sensível- e por isso 
mais preocupante- da nossa sociedade. E, como componente desta certeza. 
é justo revelar-se e relevar-se o trabalho que, sob o comando do ministro Ru~ 
bem Ludwig, o Ministério da Educação e Cultura_ vem desenvolvendo. 

A prioridade dada pelo MEC ao pré-escolar não é, conforme se vê, uma 
simples formulação teórica. Conduzida pelas mãos hábeis e competentes de 
Sérgio Mário Pasquali e executada, com eficiência, por homens como Rubens 
Albuquerque e Vital Didonet, a assitência ao pré-escolar, no âmbito do 
MEC; tornã-se cada vei inaiS sótidi. ESta-atuaçã_o abrangente vem encontrar~ 
se com os objetivos-sempre presente do_Ministro Jair Soares e de seu Minis~ 
tério; especialmente da Secretaria de AssistênCia Social a que estâ vinculada a 
nossa legião. 

O conyênio que hoje assinamos ri_OS demonstra, ainda, o quanto andou 
acertada a LBA quando procurou o MEC para propor uma cooperação com 
o nosso programa nacional de colôni3.S di: férias: A integração com a antiga 
CNAE permítiú;- eritão, ·que, de 1979- atê janeiro/fevereiro de 1982. fossem 
distríOtiídaS mais de duas mil toneladas em refeições e fossem desse modo. 
adequadamente alimentadas, em seus períodos de férias, mais de 350 mil 
crianç_a_s-e jovens de- 5 a 14 anos, em todo o Brasil. 

O que -hoje aSSinamoS e nos propomos fazer é a ampliação desse atendi
mento, E é, também, o desejado denominador comum que dois importantes 
miniSfêiio.s encontram para desenvolver o atendimento maciço e qualitativo 
do pré-escolar brasileiro. 

Com o INAE e sua estrutura central mais consistente. sua flexibilidade 
regional e seus objetivos divei"Sffit:ados, garantiremos não só a continuidade 
da adesão às colônias -de_ férias, mas s_obretudo o 3:poio alimentar permanente 
às crianças das creches-casulo ~antjdas pela LBA em suas unidades próprias. 
E assistiremos os adolescentes de nosso_s programas de educação para o tra~ 
balho e promoção social pelo esporte. Abre-se, ainda, com esta cooperação 
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mútua, que serã por nós devidamente especificada e quantificada por progra
ma e por Estado, a perspectiva de uma colaboração do INAEem material di
dãtico e bolsas de estudo para a clientela da LBA. 

Quero regfstrãr que esta aÇão--COnjunta com o INAE caracteriza um va
lioso apoio a todos os esforços que aLBA vem fazendo para manter, com re
duzidos recurso, seus programs de alimentação para a clientela carente. Pro
gramas imprescindíveis corno o de complementação alimentar, o PCA, que 
atende 400 mil gestantes, nutrizes e crianças até 3 anos; como o de distri
buição de leite em pó, que beneficia 280 mil famflias, clientes de nossos 1.200 
centros so-ciais e núcleos de voluntariado; e o de creches, que assiste, também 
na ârea nutricional, 320 mil crianças em 4.300 unidades~casulo, númerOs que, 
espero, sejam multiplicados ainda em 1982, como resultado de nossos convê
nios com. o Sistema Bã.ncário Brasileiro e com o Banco Nacional da Habi
tação. 

Outra certeza que este convênio nos traz é mii.itõ-Csj)eCial para a LBA, 
pois consolida a penetração e a credibilidade que o programa nacional do vo
luntariado, o PRONAV JLBA, em pouco mais de 2 _anos_ de atuação, vem, 
sob a presidência de honra da senhor.a Dulce Figueiredo, adquirindo junto à 
opinião pública e junto aos altos escalões da administração federal. 

Ao solicitar que os recursos humanos voluntãrios do PRONAV partici
pem de ações comunitárias de orientação e supervisão das atividades regio
nais previstas neste -documento, o INAE dá seu testemunho e manifesta 
publicamente sua confiança no eXCelente trabalho realizado por todos aque
les que se engajarem em nosso programa de volutariado que já conta hoje 
com o concurso de 60 mil voluntários. Esse testemunho e essa confiança, vin~ 
dos do MEC, através de uma instituição como o INAE, constituem um estí~ 
mula que, a par de muito nos honrar, tem o mérito de aumentar nossa res
ponsabilidade na construção de um Brasil melhor. 

Agora, a certeza final que fica desta união LBA & INAE. 
A certeza de que estamos no caminho certo, nã direção da meta que nos 

foi apOfifáda pelo Presidente João Figueiredo na mensagem que encaminhou 
ao Congresso Nacional no início deste mês de março. 

Declarou sua Excelência que, no decurso de seu Governo, os benefi~ 
ciârios de prestações alimentares, de programas nutricionais, "formarão um 
contingente de mais ou menos 35 milhões de brasileiros," 

Este é o desejo, a aspiração e a certeza-do nosso Presidente. 
Esta deve ser, também, a missão de todas as instituições que, como o 

INAE e a LBA, têm compromissos e obrigações sociais com o povo e a 
Nação brasileira. 

Ao encerrar este encontro tão proveitoso, quero assinalar o seu impor· 
tante significãdo para aqueles que, como nós, acreditam na ação social inte
grada e na conjugação de vontades das instituições do Governo Federal. e 
um exemplo digno de ser seguido por todos os demais trabalhadores da ârça 
social. 

Finalmente, só me resta agradecer a honrosa presença das autoridades 
do Legislativo e do Executivo, dos amigos do MEC, do MPAS e dos campa~ 
nheiros legionários que aqui vieram prCstigiar esta solenidade. 

ASSINATURA DE CONVêNIO ENTRE A LB_AE 0 INAE 

Brasília/DF, 30 de março de 1982 

Termo de convênio para cooperação mútua que entre si_ celebram 
o Ministério da Educação e Cultura, através do Instituto Nacional de 
Assistência ao Estudante- INAE e o Ministério da Previdência e As
sistência Soda/, através da Fundação Legião Brasr1eira de Assistência 
-LBA. 

O Ministério da Educação e Cultura, através do Instituto Nacional de 
Assistência ao Estudante, criado pela Portaria n9 708, de 22 de dezembro de 
1981, do Ministro de Estado da Educação e Cultura, a seguir designado 
INAE, neste ato representado pelo seu Presidente, Rubens José de Castro Al
buquerque e o Ministério da Previdência e Assistência Social, neste ato repre
sentado pela Fundação Legião Brasileira de Assistência, criada pelo Decreto 
n9 , de , a seguir denominada LBA, através da sua Presidente, 
Le_oncie Léa Correia Leal, 

CONSIDERANDO: 
-o objetivo da LBA, de prestação de assistência social a toda a popu~ 

IaÇão carente brasileira, com prioridade para o grupamento materno~ infantil, 
buscando através de sua programação a melhoria das condições de vida desta 
população; 

-o objetivo do INAE, de prestar assistência educacional ao educando, 
visando a melhores condições de alimentação e de estudo; 

-a clientela comum das duas entidades, representada pelos pré
escolares e escolares carentes brasileiros; 

-o trabalho anteriormente realizado pelas duas instituições, no desen
volvimento de suas respectivas programações; 

-a inquestionável vantagem que a soma de ações das duas entidades 
traz para a conse_c_~ção de seus objetiVoS, permitindo economia de esforços, 
melhor aproveitamento de recursos e, consequentemente, melhores resulta
dos· 

• Resolvem celebrar o presente Convênio de Cooperação Mútua, sob as 
seguintes cláU:sulas e condiçõeS: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do objetivo 

O objetivo do_ presente termo é a cooperação mútua entre a LBA e o 
INAE para assistência aO pré-esColar e ao escolar carentes realizada, em to~ 

__ das as Unidades d8. Federação, 3.través dos programas das duas instituições. 

Compete à LBA: 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Das obrigações 

a) promover o necessário apoio comuriifárfo ã ptográmação do INAE, 
principalmente no que diz respeito à superviSão do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, em todos os seus aspectos; 

b) orientar mães, gestantes e nu trizes, clientes de seus diferentes progra
mas, sobre os perigos da desnutrição e sobre meios de evitá-Ia; 

c) promover cursos e atividades educativas sobre alimentação, prepa
ração, aproveitamento e conservação de alimentos; 

d) envolver seus recursos humanos e o voluntariado, através do Progra
ma Nacional do Voluntariado PRO NA V /LBA, num trabalho participativo e 
comunitário que possibilite o máximo rendimento dos recursos empregados; 

e) apresentar ao INAE, através de Diretoria Nacional, com a antecedên
cia necessária, a prê-propõStã.- de trabalho corijunto para cada Programa/Pro~ 
jeto específico; 

f) apresentar, em prazos a serem estabelecidos em conjunto com o 
INAE, relatórios e avaliações pertinentes às atividades desenvolvidas em coo
peração; 

g) estabelecer,junto com o INAE. orientações e procedimentos que per
mitam b entrosamento entre as Superintendências Regionais da LBA e os res
ponsáveis pelos Programas do INAE nas Unidades da Federação. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Compete ao INAE: 
a) analisar as propostas apresentadas pela LBA para cada Programai

Projeto por ela desenvolvido; 
b) prover; dentro de suas possibilidades, os recursos necessários para o 

desenvolvimento dos Programas/Projetas a cargo da LBA, incluindo-se, en
tre outros que ainda venham a ser definidos: 

-- Colónias de Fén'as: fornecimento de gêneros alimentícios para 2 
(duas) refeições diãrias (desjejum e almoço) durante o período de realização 
das atividades (médias de 25 dias por período de férias- janeiro/fevereiro e 
julho.) 

- CreChes-Casulo próprias: Torm!cimentO de gêneros alimentícios para 
duas refeições diáriaS (re&íme--de 4 horas desjejum e almoço) e 4 refeições 
diárias (regime de 8 .horas - desjejum, almoço, lanche e jantar.) 

- Projeto Elo e de Promoção Social pelo Esporte: fornecimento de gêne~ 
ros alimentícios para uma refeição diãriã (lanche.) 

- Projeto de Iniciação Ocupacional/ Educação para o Trabalho: forneci
mento de gêneros alimentícíos para uma refeição diária (lanche) e concessão 
de bolsas de estudo. 

c) estabelecer, em conjunto com aLBA, esquemas para implementação 
das providências referidas nas alíneas "a", Hb", ~~c" e "d", da Cláusula Se
gunda do presente Convênio; 

d) elaborar orientações e estabelecer procedimentos, juntamente com a 
LBA, para o necessário entrosame-nto, ao "nível estadual, entre as SuperÜlten
dências Regionais da LBA e os responsâveis pelos Programas do INAE nas 
Unidades da Federação; 

e) propiciar à LBA orientação técnico~científica na área de nutrição, 
com- viStaS ao· api-iffiOr~imentó de -seUs ·p-rogramas alimentares, através de sua 
Diretària TéCnica/Comitê Têcnico 'CientífiCo-;- · .~- -----

CLÁUSULA QUARTA 
Do Prazo 

O presente termo passará a produzir efeitos a partir da data de sua assi~ 
natura, para os exercícios de 82, 8_3, 84 e 85, podendo ser aditado, prorrogado 
ou rescindido por vontade de ambas as partes. 
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CLÁUSULA QUINTA 
Das Disposições Gerais 

A participação do INAE, devidamente especificada e quantificada, em 
cada ProgràmajProjeto, será acertada em instrumento próprio, apreSeritado 
pela LBA. como decorrência do presente convêniO. 

CLÁUSULA SEXTA 

Fica eleito Como foro do. presente Convênio o-da cidade de Brasília, Dis
trito Federal. 

E, por estarem assim justas e de acordo, assinam o presente instrumento, 
datilografado em 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abai
xo nomeadas. 

Brasília; de de 1982. - Rubens José de Castro Albuquerque, 
Presidente do INAE- Leoncie Léa Correia Leal, Presidente da LBA- Tes
temunhas: Sergio Mario Pasquali - Lourh'al Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Coneedo a palavra à nobre Se· 
nadara Laélia de Alcântara. 

A SR• LAf::LIA DE ALCÃNTARA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há pouco menos de um ano tive oportunidade de falar a respeito da 
energia elétrica do meu Estado, que tenho a honra de representar nesta Casa. 
Como não houve eco, volto a bater na mesma· tecla, a falar do meu assunto. 

A história da Humanidade pode ser resumida na luta pela conquista da 
liberdade e do bem-estar. 

A conquista da liberdade e a cons_ecução do bem-estar, tem sido, desde o 
amanhecer da civilização, a luta pelo domínio da energia. 

A vida é certamente, a mais elevada, bela e misteriosa forma de energia. 
Viver em todos os seus múltiplos aspectos é transform.ar energia. 
Ao fazer estas breves considerações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto 

meu pensamento para meu Estado, o Acre, carente de tudo basicamente, ca~ 
rente de energia elétrica. 

O Estado possui apenas uma usina termelétríCa pequena; 3ntl~econômica
e ineficaZ para atender às reais necessidades da comunidade acreana. Proble~ 
ma que considero o mais grave: da nossa região;-o pioblerria da_energia elétri
ca é um desafio a quantos tenham uma parcela de responsabilidade no trato 
da coisa pública em nosso Estado. · 

Reclamo para o Acre a construção de uma usina hidrelétrica, reclamo o 
aproveitamento da força hfdrica dos cursos de água que cortam o território 
acreano, oferecendo alguns desníveis importantes e perfeitamente aproveitá~ 
veis na geração de energia elétrica. ~ 

Espero uma palavra dos responsáveis pelo Plano energético nacional, pa
lavra que explique o esquecimento a que foi relegado o Estado do Acre. 

De logo advirto que não podemos esperar pelo ano 2000. (Muito bem.' 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jorge Kalume, para uma comunicação. 

O SR. JORGE KALUME (Para uma comunicação.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

constantemente estou a receber telegramas e telefon~mas de vários Esta
dos, de governadores de Estado e de prefeitos dos ffiuníd:PioS-brasileiros, no 
sentido de que sejam agilizados os julgamentos dos seus pedidos de financia
mento, para que possam executar obras nos seus Estados e Municípios. 

Recebo, agora, um telegrama do Governador do Rio Grande do Sul, Jo
sé Augusto Amaral de Souza, do Governador do Paranâ, Ney Aminthas de 
Barros Braga e do Governador de Santa Catariana~- JO!ge Konder Boinhau~ 
sen. O telex está vazado nos seguintes termos. 

Exmo Sr. Senador 
Jorge Kalume 
Senado Federal 
BRASIL! A-DF 

De P. Alegre- RS Nr-733-31·03-82-1745H 
Tlx-GG-A T -324-31.03.82. . 
Os Governadores dos Estados do Extremo Sul vg reunidos no 

Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul vg no dia 30-03-82 
vg em Florianópolis vg resolveram apelar para alto espírito público 
do eminente Senador sentido votar com a mãxirria urgência projetas 
grande repercussão social e econômica riOs --estados d_o Paraná vg 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul pt A ·aemora- na aprovação des
ses projetes está causando sérios problemas à população e empre
sários estes estãdos vg que se vêem na contíngência de não poder 
honrar compromissos assumidos vg bem como vg manter suas fo-

lhas pagamento em dia pt E outro lado vg a paralisação de obras jã 
se faz necessária vg face a falta de liberação dos recursos solicitadOs 
vg o que provo-cará a cUrto p-raZO vg desemprego e insolvência dos 
pequenos empresários que trabalham para essas administrações pt 
Certos da compreensão Vossência ·para a magnitude do problema 
que está sendo gerado aceite nossas CDS SDS pt --José Augusto 
Amaral de Souza, Governador do Estado do Rio Giande do Sul
Ney Aminthas de Barros Braga, Governador do Estado do Paraná 
-Jorge Konder Bornhausen, _Governador do Estado de Santa Cata~ 
rina. 

No mesmo sentido recebi telegrama do Prefeíto de Mogi-guaçu, Estado 
de São Paulo e também um telefonema, dentre tantos, do Dr. Adib Jateme, 
que é cientista e Secretârio de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. 

Gostaria, desta tribuna, de formular um apelo aos meus cordiais colegas 
no sentido de fazerem com que tais projetas tenham tramitação rãpida e esses 
estados e municípios tenham correspondidos os seus anseios e atingidas as fi-
nalidades para as quais se destinam esses recursos solicitados. _ 

Também, Sr. Presidente -e Srs. SeiladOres, recebi um telegrama do Depu
tado V alter Prado, do meu Estado, e do Presidente da Associação Comercial 
de Tarauacá, vazado nos seguintes termos: 

DecAUGUSTO ALVES E VALTER.PRADO 
Para o SENADOR JORGE KALUME 
BRASILIA - DF. EM:29·03-82 

Apelamos V essência sentido interferir junto Vice~Presidencia 
Banco Brasil afim serem liberados recursos Agência Cruzeiro Sul 
destinados atendimento custeio safra bo"rracha seringalistas taraua
ca especialmente aos que foram financiados safra passada et liqui~ 
daram antecipadamente seus financiarrieritos pt Classe seringalistas 
tarauaca ·confia vossência resolver este Problema que estâ trazendo 
sérias dificuldade aos seringalistas pt Valor verba necessaria atender 

- - taauaca e de 150 milhões cruzeiros aproximadamente pt Certeza 
contar mais uma vez sua proverbial atenção aos interesses Estado 
Acre aguardamos seu pronunciamento CDS SDS V alter Prado _et 
Augusto Alves. 

Quero dizer aos meus pares que estive no Banco do Brasil, conversei c_om 
o Dr. Aléssio Vaz Primo;Diretor da Carteira de Crédito Geral, e S. S• prome~ 
teu atender ao apelo. E desta tribuna eu quero enviar a S. S• os agradecimen
tos dã Classe empresarial daquele município que, por certo, ficarã imensa
mente reconhecida por essa sua maneira de atender aos seus reclamos. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Evandro Carreíra- Jai"bas Passarinho- José Lins- Martins Filho

Nilo Coelho - Gilvan Rocha - Lomanto"Jiínior -João Calmon -Ama
ral Peixoto - Roberto Saturnino- Tancredo Neves- Amaral Furlan -
Franco Montoro -Benedito Ferreira - Jaison Barreto - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Está finda a Hora do Expedien· 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não obstante a lista de presença acusar o comparecimento de 41 Srs. SeM 
nadares, estão presentes no plenário apenas 25. 

Nestas condições, a Presidência irâ suspender a sessão por alguns minu
tos, fazendo acionar as campainhas, a fim de convocar ao plenârio os Srs. Se
nadores que se encontram em seus gabinetes. 

Estã suspensa a sessão. 

( Le~·anta-se a Sessão às 15 horas e 50 minutos, sendo reaberta às 
17 horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estã reaberta a sessão. 
Sendo evidente a falta de .. quorum" em plenário, a Presidência se dis

pensa de anunciar as matérias dos itens n"'s I a 7 e 9, dependentes de votação, 
que ficam adiadas para a próxima sessão ordinária. 

São os seguinte os itens cuja apreciação é adiada: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981 
-Complementar (n~ 168/80- Complementar, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto~ lei n9 406, de . 
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31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direitQ tributário, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1281, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 47 f82, do Senador José 
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da ComissãO-de Finanças.) 

2 

Votação, em prime"itõ turno, do Projeto de Lei dO Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre ·a ConcesSão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forma- que espeCífica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorãvel; e 
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senaçiores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado- n9 329, de 
1980, de autoria do Senado_r Cunha Lima, que modifica dispositívo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar qUe O pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislarão Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em primeiro-furna, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissõ<;s: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicid.ade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta: e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto ~de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que_ dispõe sobre a ação de ali-
mentos, tendo -

PARECER, sob n• 1.145,de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciÕnalidade; -jurlclic1dade e, no 

mérito, favorável. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de_ 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 

• Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, -terido 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei_ do Senado n'i' 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo ___ _ 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a l.l33,-de-f9S1, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público_ Cívil; e 
- de Finanças. 

8 

Discussão, em primeüo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309_,__ de 
1979, do Senador Gabriet Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contãbil e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de ConstitUição e Ju.Silça, pela constitucionalidade-e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
-- de _ServiÇo Pzíblico Civil, contrário; e 
-de Economia; favorável, com as Emendas de n9s l e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35 f82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão pàra reexame da Comissão\ie 
Serviço Público CiviL) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Passaremos, então, à apreciação 
do item n"' 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 33, de 1981 (n' 79/80, na Câmara dos Deputados), que ratifica o 

- texto do Acordo Internacional da Borracha Natural de 1979, apro
vado na IV SesSãOOa Cõli.ferência das Nações Unidas sobre Borra
cha Natural, realizada em Genebra, SUíça, de 24 de setembro a 5 de 
outubro de 1979, e que foi subscrito pelo Brasil em 30 de junho de 
1980, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 107 c 108, de 1982, das 
Comissões: 

- de Relações Exteriores; e--
- de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
A votaçãO fica adiada por falta de "quorum". 
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Esgotada a matéria constante 

da Ordem do Dia, volta-se à lista de oradores. 
ConcedO a palavra ao nobre Senador HUgo R8.ffios. 

O SR. HUGO RAMOS (Pronu_ncia o seguinte discurso. Sem revisã_o do 
oraáor.)....:.... Sr. Presídeilte e Srs. Semldores: 

Era intento meu iniCiar este discu-rso-, lendo precisamente o telegrama 
que acabou de ser lido pelo Senador Jorge Kalume, telegrama-circular que 
todos os S_rs. Senadoresj_á receberam'-' instandO _o Senado Federal a providen
ci_ar, o quarito breVe, os Cmprêsti~oS inlernOs C exter"riós- oriundos dOs Esta
dos e MunicíPios biaSilC_iros·. 

Há m-uito tempo qu"e venho sendo uma VOZ isolada na ComísSão de 
Constituição e Justiça e tenho, reiteradamente, votado contra os empréstimos 
internos por considerar que a matéria é, a meu-entendimento, absolutamente 
inconstitucional. 

Eril .n.enhuma vez fiz obstrução neste pteilã~io, nãO-Pi-ejlldiquei à nerihum 
Município e a nenhum Estado. Apenas, teilh-o perJl1anecido coe_rente com o 
meu ponto-de-vist"ã pessoãl no seritido de- cOriSíderar a matéria inconstitucio~ 
nal. 

Assim, diante-do que vCin acontecerido, se-nti que era do meu dever apre
sentar uma Emehda à Corlstituição, uma emenda aO art. 42, inciso VI da 
Constituição Federal, que é o pomo de discórdia de toda essa movimentação 
do Senado da República. 

Assim, passo a ler a justificação da min_h_a Emenda; 

Justificação 

l-O Senado Federal vem decaindo no conceito da Õpinião públic-a em 
decorrêhda da luta dos empréstimos travada nos seus bastidores, e no pró
prio plenãríO, palcO de-v-e-rdadeiras batalhas s_em contÇ-údo capaz_ de justificar 

-a- sua pr6piia eXisíehCía. Teriho dito, há rriuito, que o Senado Federal passou 
a ser a CâJ11ara-Mor de V ~reador~ ~o Brasil P.C?.is seu tempo é consumido por 
questões atrilentes ao exercício próprio ae uma Câmara de vereadores. Tudo, 
afinal, se restringe à discussão dos ptojetos de empréstimos, externos e inter
nos, que somam fabulosas importâncias, para a realização de obras públicas, 
algumas de indiscutível e imediato interesse, outras, porém, perfeitamente 
adiãveis, alvo principal de votos di~nte do pleito que se avizinha, defeito de 
carater orgânico da democracia, paradoxalmente, porque é gerado pela pe
riodicidade dos- m-andatos,_ princípio· salütar e eSsencial do próprio sistema. 

II- Os processos chegam ao Senado motivados pelo entendimento do 
Poder Executivo que julga ser a matéoria da competência do Senado, na forma 
dO cir"t. 42, incisos .IV e Vf. Co!lVém transcrever o disp.ositivo da Constituição 
Federal, no qual, o Governo Federal escora o seu procedimento: 

Artigo 42c 
cOmpete: privativamente ao- Seriado f_çderal: 
IV -autorizar -empréstimos, operações ou acordos externos,_ 

de qualquer natureza, de interesse dos_Estados,_do Distrito Federal 
e d~s_ Muoidpios, ~:mvido o Poder~ecutivo Federal; 

- VI- Fix~r, por proJ:lOsia do Presidente da República e me-
-- ____ diante resoluçãO, limites globais pãra o montante da dívida consoli-
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dada dos Estados e dos Municípios. estabalecer e alterar limites de 
prazo, mínimo e mâximo, taxas de juros e demais condições por eles 
emitidas; e proibir ou limitar temporariamente a emissão e o lança
mento de quaisquer obrigações dessas entidades; 

III. Vê-se, à simples leitura, que no inciso IV se registra a palavra "em
prestimo", ao passo que no segundo inciso VI - não se menciona a riiesma 
palavra, a revelar que se trata de matéria diversa. 

IV. É óbvio que se o legislador quisesse dizer a mesma coisa ou de que 
da mesma coisa se tratasse, teria usado a mesma palavra "emprestirnos", a 
qual estâ inserida em inúmeros artigos da Constit_uição (15, § 3~", 18,§ 31', 21, § 

·21' e 69), com o seu significado juridico perfeitamente definido na legislação, 
na doutrina e na jurisprudência. 

V. Deu-se-lhe, convém acentuar, dignidade constitucional, não havendo. 
pois, razão exegética plausível de se negar o seu uso quando dele se tratar. A 
sua omissão no artigo 42,-inciso VI, da Constituição, ensina que se trata de 
outra matéria, de conteúdo semelhante, mas de natureza diversa. Quanto 
muito, poder-se-ia admitir um contrato inominada. ou atípico, de conceí
tuação indefinida. 

Basta ver a definição de empréstimo, simples, sem diVergência doutri-
nãria: - -- ---

"Empréstimo ~ a cOnvenção pela qual uma das partes recebe 
coisa alheia para utilizã-la e em seguida devolvê-la ao legítimo pro.:. 
prietãrio." 

(Arnoldo Wald- Obrigações e Contratos- 5•- pãg. 309.) 

Em Orlando GOmeS;-Iê~se: 

''Empréstimo é o cOntratO em que uma das partes recebe, para 
uso ou utilização, uma coisa que deve restituir, depois de certo tem
po, ela própria ou outra do mesmo gênero. quantidade e qualida
de." 

Por não se-tratar, à evidência, de comodato. que é uma das formas de 
empréstimo, ressalta o óbvio, isto é, trata-se de mútuo, que é empréstíino de 
consumo: 

"A coisa emprestada, sendo fungível ou consumível, não pode 
ser devolvida. pelo que a restituição se faz por eQuivillente ... Orlan
do Gomes, obra citada. 

Se, na forrria do inciso VI, podem ser alterados os limites áo prazo, juros 
e demais obrigações, não significa. necessariameritC, que se trata de emPfêstí
mo e por isso mesmo não' se usou a palavra, mas de outras obrigações que-ad
mitem, também, condições de prazo, limites -e juros, cOmá-ãCõritece, por 
exemplo, com a c::ompra e venda, a locação, etc., que se enquadram nos limi
tes globais do montante da dívida consolidada e que. evidentemente, de em
préstimo não se trata. 

FiguremOs a bipótese da compra e venda, cujo pagamen1o a long"o prizo, 
sujeito a jurOs e cor_feção mortetâria,- Se enqu-adra no conceito de dívida con
solidada, jã que fraiiscCn-de -de um exercíciO;- não-se tratã de empréstim'os e, no 
entanto, cabe perfeitamente na inteligência do referido art. 42, in,Ciso VI. 

Essa alegação, Sr. Presidente- faço aqui um pai'êntese- decorre do 
disposto na Lei n9 4.320, no sC:ri art. 98, q-tie declara que toda a vez que uma 
dívida transcende de um determinado exercício passa a se Constituir ·em dívi
da consolidada. 

VI. Hésio Fernandes Pinheiro, em sua obra clãssica "Técnica Legislati
va", entre outras regras, salienta que "a precisão da linguasem, técnica ou 
vulgar, deve ser.absoluta, a fim de que o objetivo do artigo &eja perfeito, ime
diata e facilmente compreendido, e o seu conteúdo se preste ao mínimo possí
vel de interpretações". ··~na exata definição da idéia e na precisão terminoló
gica que reside o segredo de aplicação desta regra". 

Não hã como derrubar a força da lógica que se contém no raciocínio ex
posto. Se em vârios artigos da Constituição se menciona expressamente a pa
lavra empréstimo; se no mesmo artigo, no inciso anteriOr; Se fala na palavra 
empréstimo, como admitir que no inciso VI do mesmo artigo se trate da mes
ma matéria. do mesmo conteúdo e a palavra empréstilnó nele não se insere? 
Se a palavra estâ consagrada na doutrina, najurisprüdência e nas leis, inclusi
ve na própria Constituição, por que não a usar, evitando polêmicas interpre
tativas, como ora acontece. precisamente, com a matéria que estou a debater? 

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

O SR. HUGO RAMOS - Pois não. Otrco; ~~O' aparte de 
v. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, ouço o judicioso discurso de 
V. Ex•. como sempre um estudioso das coisas do Direito e, particularmente, 

do Direito Constitucional. Lamento, data venia, discordar de V. Ex'" por 
achar que no art. 42, item- VI, quando se lê: 

"Art. 42 ........................................... . 

VI- fixar, por proposta do Presidente da República -e me:-
diante resolução, limites globais para o montante da dívida consoli
dada dos Estados e dos Municípios; estabefecer e alterar limites de 
prazo, inínimo e niãximo,- taxas âe juros e demaís Condições das 
obrigações por eles emitidas; e proibir ou limitar temporariamente a 
emissão e o_ lançamento de quaisquer obrigações dessas entida
des; ... " 

estâ implícita, também, a possibilidade dos empréstimos internos. 

O SR. HUGO RAMOS - Eu peço-wmía ao ilustre Colega ... 

O Sr. Humberto Lucena- Apenas no item IV hã uma menção explícita e 
no item VI. lê-se nas linhas e entrelinhas aquilo que V_. Ex• não quer ler. Eu 
prefiro achar, nobre Senador, ilpesar das brilhantes considerações de V. Ex• 
que agiu bem o Senado quando deixou ao seu alvitre, a concessão também 
dos empréstimos internos, à luz do que estâ no item VI, do art. 42, da Consti
tuição. 

O SR. HUGO RAMOS - Nobre Senador, Líder da Minoria a quem 
tanto prezo, cuja inteligência e cultura têm sido sempre reveladas nos debates 
da Comissão de Constituição e Justiça, com a devida venta hã de me permitir. 
não o aspecto político da matéria, porque quando faço a projeção desse dis
curso que tem conteúdo jurídico mas se insere nele também uma convicção 
política, considero que V. Ex• está implicitamente admitindo que o seu Parti
do não terâ eleito vãrios goverilãdores que irão pleitear o seu governo. Se V. 
Ex• compreender que se essa matéria continuar" na competência implícita do 
Senado- e aí V. Ex• irã me permitir uma contestação com todo o respeito 
que me merece - tratar-se-ã de competência. E em matéria de competência 
não se admite poder implícito. 

Quero dizer a V. Exf. que se o Presidente da República resolver fechar 
politicamente os empréstimos de todos os Estados da Oposição, V. Ex• verifi
cará a dificuldade extrema que haverá para os referidos Estados e para os re-
feridos municípios. · 

Esta é uma pãgina que Carlos Maximiliano elaborou com uma erudição 
extraordinária, e eti lerei mais adiante precisamente esse aspecto da matéria, 
para moStrãr que é preciso retirar do Senado uma competência que ele não 
possui! 

V. Ex• acaba de declarar que se trata de matéria implícita. V, Ex• fez um 
raciocínio procurando numa elaboração, encontrar uma solução para admitir 
a competência implícita do Senado. Mas se V. Ex• verificar que em mais de 
cinco artigos _da Constituição_a palavra ''empréstimo'" estâ expressa, se V. Exf. 
admitir que na doutrina, na jurisprudência e também no campo do Direito 
Positivo a palavra tem o seu conteúdo preciso; se V. Ex• admitir que tal ocor
re ê uri1 princípio exegético qitCV. Ex' hã de me permitir de ressaltar: é que 
esta palavra, se se tratasse efetivamente de empréstimo, ali estaria cOnsignada 
tal como está consignáda no incíso IV que se encontra acima. Não hã por que 
buscar uma elaboração que V. Ex• acaba de encontrar, de que se trata apenas 
de uina competência implícita, quando a própria Constituição revela e mos
tra não só neste artigo, quanto -em outros artigos que, efetivamente; se a pala
vra fosse realmente- e eu salientei aqui que se V. Ex• pegar um contrato de 
compra e venda. se V. Ext. encontrar um contrato de locação que muita vez 
transcende a inúmeros exercíciOs, V. Ex• irã encontrar as regras precisamente 
que estão consubstanciidas no artigo 42~ inciso VI, da Constituição. Por isso, 
quero declarar a V. Ext. que se a Constituição quisesse, efetivamente, tratar de 
••empréstimo", teria uSado esta pã.lavra qu~ estâ consignada em inúmeros ar
tigos da própria ConstituiçãO~ 

O Sr. Humberto Lucena- Veja V. Ex•, nobre Senador, tanto não estou 
só_ nesta matéria, apesar do brilhantismo com que V. Ex• sempre discorre 
sobre assuntos de natureza jurídica, que o Senado Federal, pela sua unanimi
dade, baixou a resolução que estâ em vigor, fazendo depender de sua autori
zação os empréstimos internos, interpretando claramente, através da sua Co
missão de Constituição e Justiça, do seu plenário, o que está na Constituição. 
Então, o que se pretende agora é capitis diminutio para o Senado. :1!. o que se 
pretende. Já há prOjetas inclusíve prosperando dentro do Senado nesse senti
do, para retirar do Senado atribuições _que vêm sendo ao longo do tempo de
sempenhadas por esta Casa do Congresso Nacional. Nós achamos- e ai já 
sob o aspecto político também como o coloca V. Ex•- que numa fase como 
a que nós estamos, de tanto obscurantismo, em que hâ uma abertura mas, 
uma abertura pela metade, ainda restrita, nós não podemos cOntribuir para 
que um Poder que já foi tão minimizado, tão amesquinhado pela Carta ou
torgada de 1964, venha, por uma de suaS Casas, a ser ainda mais diminuído. 
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Eu prefiro apoiar a manutenção da resolução em vigor, por achâ-la a melhor 
e que corresponde à interpretação do texto constitucional. 

O SR. HUGO RAMOS- Agradeço o aparte do meu nobre colega pela 
Paraíba e Líder da Minoria, para- declarar a V. Ex•- como ressaltarei neste 
discurso ---que o Senado se minimiza, em verdade, quando discute a cons
trução de praças públicas nos longínquos subúrbios, dos mais lpnginquos 
municípios-deste Pais. O Senado Federal se amesquinha, em verdade, quan
do trata de calçamento de ruas do interior dos municípios do País. Não ê esta 
a competência do Senado. Se V. Ex• pegar o artigo 42, inciso I, verã que com
pete ao Senado Federal julgar o Presidente da República nos crimes de res
ponsabilidade acaso verificados. Se V._ Ex• pegar o próprio artigo 41, inciso 
II, em que se nomeia o Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal e se julga o 
Ministro do Supremo Tribunal no caso de um crime- de responsabilidade, ai 
V. Ex' irá- encontrar, plenamente, a dignidade do Corigresso Nacional e nota
damente do Senado Federal. Mas não hã de encontrar a dignidade do Sena
do, no ínSüinte eill Que V. Ex• desce da sua posição~de Senador da República 
para discutir pequeninos casos, de pequeninos municípios do Brasil. 

Nós estamos verificarido, Sr. Presidente, Srs. Senadores e notadamente o 
ilustre aparteante, que o Senado quase paralisou as suas atividadeS no ano 
passado. E se discute sempre de que era O não comparecimento da Maioria 
que o estava motivando, e não a obstrução feita pela Minoria. Eu entreguei, 
pela amizade que tenho, uma amizade sincera, profunda e fraterna ao meu 
querido e ilustre companheiro Dirceu Cardoso, uma pâgina imortal de Rui 
Barbosa referente à assiduidade. Se V. Ex• for buscar esta pâgina de Rui Bar
bosa, escrita no Diário de Notícias, se a memória não me falha, vai encontrar 
lã uma pâgina extraordinária, para mostrar a V. Ex• que nem sempre, por 
não estar presente no plenário, o fato significa o desinteresse do parlamentar. 

Quero dizer a V. Ex•, por exemplo, que este discurso que aqui está e que 
fui buscar na pesquisa que fiz em inúmeros tratadistas da matéria, que passei 
horas e horas, chegando até madrugada adentro, vendo sumirem as estrelas 
da manhã, V. Ex• há de verificar que não é sentado apenas aqui que se está a 
trabalhar pela grandeza do Senado e pela grandeza da República. 

O Sr. Humberto Lucena- Reconheço mais uma vez o valor excepcional 
que tem V. Ex• como parlamentar. V. Ex• não é apenas um militante político, 
V. Ex• é uma vocação para o Direito, V. Ex• é um estudioso do Direito. Os 
seus pareceres na Comissão de Constituição e J ustiçi estão aí para atestar a 
sua cultura e o seu talento. Agora, quanto às considerações iniciais da respos~ 
ta de V. Ex• no meu último aparte, devo lembrar que o Senado, como sabe V. 
Ex•, é composto de representantes dos Estados, e os Estados são compostos 
de municípios. Então, nada mais natural- e não vejo aí em que o Senado se 
amesquinhe - que o Senado acompanhe a vida econômico-financeira dos 
Estados e dos municípios, não só no que tange aos seus compromissos de en
dividamento externo como de endividamento interno. Isso faz parte da estru
tura da República Federativa que somos. 

O SR. HUGO RAMOS- Peço perdão a V. Ex•, mas considero que é 
precisamente ai o ponto nodal da questão: a interferênciã nossa, a interferên
cia do Governo Federal ofende flagrante o princípio federativo, como vou de
monstrar a V. Ex • 

O Sr. Humberto Lucena- Mas, ai é que estã, não é o Governo Federal. 
Veja bem! 

OSR. HUGO RAMOS- V. Ex• estâ equivocado, se me permite. V. Ex• 
não estã adentrando o assunto. 

O Sr. Humberto Lucena- Veja V. Ex•, é o colegiado do Legislativo. Se 
V. Ex• retira do Sena_do essa atribuiçãQ_ e_ a deixa simplesmente com o Poder 
Executivo, aí sim, vai ficar ao sabor do interesse político, puramente do Po
der Executivo, a concessão ou não _desses empréstimos a Estados e municí
pios. V. Ex• ainda há pouco lembrou que nós da Oposição tínhamos, por 
exemplo, a esperança de fazermos 10 ou 15 Governadores. Realmente temos. 
Achamos que vamos fazer, vamos ganhar essas eleições. Mas, se passarmos 
essa atribuição do Senado para o Poder Executivo, evidentemente que serâ 
muito mais difícil para nós, amanhã, Governadores e Prefeitos, eleitos por 
partidos de Oposição, conseguirmos a concessão desses empréstimos apenas 
por benemerência do Poder Executivo. 

O SR. HUGO RAMOS - Eu, na minha emenda, Senador Humberto 
Lucena, o que não desejo é minimizar a:s Assembléias Legislativas dos Esta
dos, às quais cabem, a meu entendimento, aprovar ou não os emprêstimos re
ferentes aos seus respectivos Estados. O que não quero é minimizar as Câma
ras Municipais, os seus municípios, pa-ra decidir sobre a matéria. 

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

O SR. HUGO RAMOS ....,. Com iJ11enso prazer. Ambos estão enrique
cendo o meu discurso, o que é confortante para mim. 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem total e absoluta razão. Realmente, a atri
buição do Senado de aprovar os empréstimos internos é uma mera pre
sunção. E eu diria uma presunção duvidosa, ·porqUe a Constituição é expres
sa. Ela, no item IV do art. 42, diz: 

.. autorizar empréstimo, operações ou acordos externos, ... " 

O SR. HUGO RAMOS - E no inciso VI diz apenas: "fixar,:··" 

O Sr. José Lins- Ora, se a· Constituição quisesse atribuir ao Senado 
condição de aprovar empréstimos internos, teria evitado a palavra "externo". 
Mas. não é só isso. No item VI---: como bem lembra V. Ex•- a Constituição 
também é expressa, qliahdo diz~ 

""Fixar, por proposta do Presidente da República e mediante 
resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada 
dos Estados C Municípios;" 

O que significa que ao Senado competiria fixar o limite da divida sendo 
que no caso dos empréstimos externos o- próprio empréstimo teria que ser 
aprovado pelo Senado. Ora, vê-se bem quem aprova, quem autoriza aos Esta
dos __ e Municípios-c-ontrair empréstiillos internos são as Assembléias Legislati
vas e as Câmaras Municipais. Ora, compete ao Governo Federal encaminhar 
ao Senado os empréstimos externos, evidentemente fiscalizar também as nor
mas que forem baixadas pelo Senado quanto aos limites de endividamento 
globais dos Estados e Municípios. 

O SR. HUGO RAMOS- Se me permite V. Ex•, não coincide rigorosa
mente com a verdade dos fatos. 

Vou, documentadamente, mostrar a V. Ex• que o Banco Central se de
clara com o direito de vetar o prosseguimento dos pedidos de empréstimos. 
Está dec1aiado aqui. Por conseqüência, o que estou insistindo e declarando, e 
em benefício da Oposição, é que deveinos prestigiar as-Assembléias Legislati
vas e as Câmaras Municipais. Se, no instante em que o credor - e a{ está 
também o ponto nevrálgico da questão- se sentir inseguro para emprestar e 
recorrer a outros departamentos do Estado para obter o aval, aí sim, deve o 
Senado Federal penetrar no assunto, já que a soberania nacional estã em jo
go. E não haveria necessidade alguma - se V. Ex• me permite entrar num 
ponto mais diminuto eu chamaria a _atenção de V. Ex• para o seguinte: para 
citar um exemplo, vou falar na Caixa Econômica, que não faz nenhum em
préstimo imobiliário seni fazer primeiro a avaliação do imóvel, sem verificar 
se o pleiteante tem ou não recursos para o pagamento, não s6 o pagamento 
do seu c_omo também o da família e se investe também p.a responsabilidade do 
seguro. De tal forma el.a se arrn,a contra o e)l1prêstimo que lhe ê solicitado, tal 
qual ocorre com todos os órgãos iriterõos do País com referência aos municí
pios e Estados que não estejam em condições de debater a matéria, de pleitear 
o empréstimo, tal qual vem ocorrendo. 

A minha tese, apenas no início, é de que se de empréstimo se tratasse, a 
Constituição teria usado a mesma palavra .. empréstimo" que jã se insere na 
Constituição em cinco outros ar~igos. E nesse mesmo artigo, no inciso IV, se 
fala em empréstimos. Por conseqi.lência, sobre técnica legislativa também te
ria que usar a palavra no inciso VI. 

O Sr. Humberto Lucena - Nobr~ Senador, permite V. Ex'? 

O SR. HUGO RAMOS- Estou honradfssimo em conceder o aparte a 
V. Ex• Aliãs, aos dois Líderes, da Maioria e da Minoria, o que é para mim 
uma honra muito grande, Ex• 

O Sr. Humberto.Lucena- Não -in~errorn.perei mais V. Ex• Só que estou 
verificando que V. Ex• está mima posição diferente, ao que me parece, da que 
assumiu o nobre Senador Bernardino Viana. V. Ex•, ao que me parece, estâ 
apresentando uma proposta de emenda constituciOnal... 

O SR. HUGO RAMOS - Perfeitamente. 

O Sr. Humberto Lucena -c •• regulando de outra maneira a matêria dos 
empréstimos internos. 

O SR. HUGO RAMOS- Perfeitamente. E vou ler ao final. 

O Sr. Humberto Lucena- Ess~ será um assunto que poderâ ser aprecia
do oportunamente pelo Congresso. 

O SR. HUGÜ RA:MOS-.Eu queria contra_-ap"artear Para declara"r a V. 
Ex• que já conquistei a simpatia do nobre Senador Bernardino Vianã., queja 
assinou a emenda por mim apresenta~a. 

O Sf. Humberto Lucena- Eu me rejubilo em sentir que V. Ex• não vai 
na esteira do nobre Senador __ Bernardino Viana que quer revogar a resolução 
em vigor no Senado que nos atribui a competência de autorizar os emprésti
mos internos aos Estados e Municípios. 
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O SR. HUGO RAMOS -Que, aliâs, é Outra incOnstitudonalidade, se 
V. Ex!' me permite. 

O Sr. Humberto Lucena - Até porque - e aí chamaria a atenção do 
nobre Senador José Lins- se insistlssemo_s muito-niSto;--nóS estaríamos fla
grando~ nas palavras do Líder do PDS, um certo desrespeito à memória de 
um homem que foi tido e havido como um grande político e jurista deste País. 
Refiro-me ao autor daquela resolução, o ex-Mi.riistro Petrônio Portella. Foi 
S. Ex• quem inspirou a Resolução n9 62, do Senado Federal, apenas prestigia
do pelo então Senador Magalhães Pinto. Então, quero lembrar a V. Ex• que 
estou muito bem acompanhado. 

O SR. HUGO RAMOS-- o-argumento de V. Ex• não_ me constrange 
quando se refere ao nome extraordinário de Petrônio Portella que foi, sem 
sombra de dúvida, uma das maiores figuras- do Senado da _República, no cur-
so da sua História. -

O que, no entanto, me causa espanto é V. Ex• admitir que eu esteja dian
te da palavra de um homem da expressão intelectual de Petrõnio Portella e 
não tenha a coragem pessoal de, depois de um estudo detido sobre a matéria, 
encontrar o pensamento de S. Ex• Ora, V. Ex•, que é jurista e advogado, sabe 
que temos os recursos da apelação, recursos de agravo,·os agravos de instru
mento, os recursos dos embargos infringentes do Julgado, os recursos ex
traordinários, -portanto, V. Ex• há de verificar, pela sistemática do própriO 
Direito Processual, que as divergências podem ocorrer até entre os doútos, 
entre aqueles que julgam. Portanto, é estranho que V. Ex• venha buscar, 
como que querendo intimidar o pobre orador que está aqui na tribuna, a pes
soa, a figura tãO queríaa-e-tão eXPressiva, nesta Casa, de Petrônlo Portella. 
Queria apenas que me permiiísse ... 

O Sr. Humberto Lucena- Longe de mim, nobre Senador. Não quis inti
midar V. Ex• Quando falei no Senador Petrônio Portella foi para avivar a me
mória do Senador José Lins, que é Líder do PDS. Quis, apenas, fazer sentir a 
S. Ex!' que a inspíração maior da resoluçãO em vigor viera dO ex-Ministro Pe
trônio Portella. 

O SR. HUGO RAMOS- Mas, para intimidar-me. V. Ex•, como Lfder 
que é, da Oposição, aparteando-me c dando a atenção a este meu pronuncia
mento, já me intimida, já ·coloca este p"óbre Senador do Rio de Janeiro numa 
posição inferior, amedrOntado com os apartes de V. Ex' Mas, mesmo assim, 
vai me permitir continuar no meu pronunciamento e declarar que as próprias 
resoluções que acabam de ser mencionadas por V. Ex•, são por igual modo 
inconstitucionais, porque o que diz o art. 42, inciso VI, ê que "fixar por pro
posta do Presidente da República e mediante resolução" ... , resolução no sen
tido aqui referente apenas ao processo em si mesmo e não resoluções norma
tiVas, n-ão está na Constituiçãó. Desafio V. Ex• a que encontre qualquer ex-
pressão nesse sentido. _ 

V. Ex~_há de compre_ender que eu estudei, efetivamente, a matéria e vou 
convencer o Senado a me acompanhar, estou convencido de que o Senado vai 
acabar me acompanhando, assim como o Partido de V. Ex• também, porque 
é do mais alto interesse da Federação brasileira, pois são imensos_ os pr-ejUí
zos, são de bilhões c; bílhões de cruzeiros que está oc_~sionan~()_ a este País a 
demora de todos esses processos que aí estão, alguns legítimos, como, ainda 
há poucos instantes, ouvi V. EX' mesmo aqui confidenciar a matêria referente 
aos empréstimos necessários ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e do 
Rio Grande do Sul, como matérias inadiáveis. Portanto, temos de examinar 
cada caso de per se. 

Mas, eu queria continu:;t_r, se V. Ex• me permite, no roteiro do meu dis
curso, lembrando: 

- Hésio Fernandes Pinheiro que, Cm sua obra clássica "Técnica Legisla
tiva", entre outras regras, salienta que "a precisão da linguagem, técnica ou 
vulgar, deve ser abs_olu_ta, a fim de que o objetivo do artigo seja perfeito, ime~ 
dia to e fricilmente compreendido, e o seu conteúdo se preste ao mínimo possí
vel de interpretações". "É na exata definição da idéia e na preciSão terminoló-
gica que reside o segredo de aplicação desta regra". _ 

Não há como derrubar a força da lógica que se contém no raciocínio ex
posto. Se em vários artigos da Constituição se menciona expressamente a pa
lavra empréstimO; se no mesmo artigo, no inciso anterior~-o inciso IV, se trata 
da mesma matéria, o mesmo sentido, com a palavra empréstimo, porque no 
mesmo artigo, inciso seguinte, não se insere a mesma P.álavra empréstimo? 
Seria uma falta de técnica legislativa imperdoável, para mim, para V. Ex• e 
para todos os membros desta Casa que fazem parte da Câ-mara Alta do País. 

-De duas naturezas são os empréstimos: externos e internOs. No refe
rente aos empréstimos externos, compreende-se a interferência do Senado Fe
deral porque a matéria envolve a soberania nacional: os Estados e Municípios 
poderiam envolver o País nuina pletora de empréstimos em moeda estrangei
ra, principalmente o dólar, e a impontualidade no pagamento de seus respec-

tív-ós compromissos poderia levar a Nação ao vexame de uma situação inter
nacional insustentável, paralisando o crédito do Brasil. 

Conta o extraordinãrio Carlos Maximiliano - e a passagem, aliâs, vou 
contar sein nenhuma alusão ao meu dileto e querido amigo· Dirceu Cardoso, 
que se encontra ausente e, portanto, não estou me valendo da ausêm;:ia de S. 
Ex•, tão combativo que é - que o Brasil sofreu um vexame por desfdia de 
GovernOs loCais-. O Estado do Espírito Santo deixou de satisfazer o pagamen
to de cupons da sua dívida externa. Houve reclamação diplomâtica, apoiada 
com a presença de um cruzador francês, Arethuza, na Baía do_Rio de Janeiro, 
e a U riião, embora-nãO hOuvesse sido consultada quando se contraiu o em
préstimo, afinal teve de pagá-lo. 

Mas, o mal não é indígena, diz Carlos Maximiliano, prevaleceu em al
guns-Estados norte-americanos, em meados do século XIX, a estranha teoria 
de Repúdio, repudiation, da dívida fundada. Deu o exemplo o de Mississipi, 
sob o_ pretexto de não Lere;m sido contraídos os empréstimos com as formali
dades legais e haverem sido viciados pela especulação. Sobreveio, em seguida, 
o descrédito geral, diminuíram extraordinariamente as possibilidades de con
seguir dinheiro a juros, tanto para a União, como para o Estado, a ponto de o 
Presidente Tyler, em sua mensagem de 1942, queixar-se das dificuldades com 
que o país lutava para obter capitais europeus, apesar de se propor a pagar ta
xas mais altas do que as vigorantes no Velho Mundo. 

Não obstante isso, em 1848, Mississipi, Flórida, Michigan e Arkansas re
pudiaram as suas dívidas; cinco. outros Estados, embora reconhecessem o di
reito dos credores, não atenderam nas épocas preestabelecidas, ao pagamento 
de juros. Tenessee e Virginia propuseram concordata". 

Veja V. Ex'- que essa página histórica trazida ao conl).ecimento das letras 
jurídicas do País e, também, evidentemente, do campo econônico e financei
ro, mostra uma página interessantíssima da História dos Estados Unidos. 

O longo trecho extraído de C. Maximiliano tem o escopo de revelar que 
o maior Pals do Mundo __ contemporâneo passou por vicissitudes tão profun
das que, àquela época, mal se poderia vislumbrar viesse um dia a ostentar ta
manha expressão econômica e cultural. Medidas eficazes foram tomadas, sa
neadores das_ finançaS daS- unidades federativas daquela grande Nação. Toda
via, tais medidas heróicas não podem molestar a estrutura politica e orgânica 
do sistema federativo que adotamos. 

Já naquele período, salienta ainda o preclaro C. Maximíliano, "'prefe
riam alguns parlamentares tornar dependente do placet do Governo daRe
pública o própri~ início das negociações da dívida fundada. 

Aí é que começO a salientar o aspecto relevantíssimo para a Oposição de 
que no instante em que o Governo se a:sseilhorar do problema dos emprésti
mos internos e até dos externos, das Unidades Federativas que venham a ser 
conquistadas no prélio liso das urnas, pela OpOsição, pode ocorrer, se não 
houver alto espírito público do Presidente da República e das autoridades 
que lhe circundam, um movimento capaz de prejudicar cada uma dessas Uni
dades federativas. 

O que estou a buscar, aqui, é precisàtriente deixar as assembléias legisla
tivas, _deixar as câmaras iriU:nicipais na área de sua jurisdição, o dístico da 
~mpetência se insere exclusivamente na j~risdição; e nós estamos invadindo 
uma jurisdição que não é nosSa. 

Há uma página de Victor Nunes Leal de extrema valia para a discussão 
que estamos aqui a formular, quando ele mostra que, apesar da hierarquia 
das leis, isto é, quando as leis federais suplantam as leis estaduais e estas, por 
sua vez, também suplantam as municipais, não quer dizer, diante do Direito, 
que por serem maiores têm maior valia para os juristas. Porque quando as leis 
federais, de maior valia, invadem a área que não lhe é própria, ela cai no dísti
co maior da inconstitucionalidade e prevalece a lei menor. 

g Sr. __ Jf!S_~ Lins- Permite V_.~:?-~-' um _aparte? 

O SR. HUGO RAMOS - Com muito prazer. 

O Sr. José Lins- A tese que" V. Ex• -defende é perfeitamente lógica. De 
minha parte, o que me preocupa é o uso de uma atribuição presumida -e 
duvidosa- de modo arbitrário e prejudicial porque, como V. Ex• bem disse, 
há maís de um ano o Congresso estâ praticamente parado, e o móvel disso fo~ 
ram esses empréstimos, foi a apreciação desses empréstimos sobre o qual não 
nos foi possível chegar a um acordo; e a obstruÇão dos empréstimos arrastou, 
praticamente, ~o da- a pauta das sessões_ ordinãi:ías do_ Senado. Agora, o prejuí
zo que isso vem causando aos Estados e MuniCíPios é imenso; porque além 
do sistema tributário brasileiro já dificultar -a vida dos EStados, e das comuni
dades municipais, -nóS ainda estamos a prejudicando de uma forma inominâ
_vel; porque a maior parte dos grandes programas nacíonais, hoje, que tendem 
a beneficiar os municípios- como os de energia elétrica, ãgua, esgoto, comu
nicações, habitações, educação e saúde, todos esses programas dependem 
desses empréstimos. Há poucos dias estive na "Caixa Econômica e o Presiden-
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te daquela entidade me dizia: ··senador, nós estamos, aqui, com o nosso .tra
balho de mais de um ano acumulado, e os programas municipãis prejudica
dos, porque o Senado não está deixando fluir esses recursos para os munid- . 
pios. E esses recursos quase todos são vinculados. 

O SR. HUGO RAMOS -,- Permito-me, apenas, declarar a V. Ex• que o 
maior culpado, não é o Senado, o maior culpado é o Governo-Federal, qu~ 
não assume a responsabilidade que lhe é própria. Essa a grande verdade. :E: o 
medo de enfrentar esse problema, tal qual a Constituição- prevê. 

O Sr. José Lins- Acho que V. Ex•, ag()ra, inverteu o qu~ _muita gente 
vem dizendo, é que o Senado é que tem medo do Governo_ Federal. 

O SR. HUGO RAMOS - Não, se V. Ex• me permita dizer. 

O Sr. José Lins- Mas aceito o desafio de V. Ex•, e acho que o Govern9 
não faz isso pói-respeito a esta Casa. · · 

O SR. HUG.O RAMOS- Mas respeito a uma atribuição gue V. Ex• 
não tem? Qual o respeito que acontece, que ocorre, se V. Ex' estâ exercendo 
um poder que V. Ex• não. tem? 

O Sr. José Lins - Como? 

O SR. HUGO RAMOS- V.Ex• acaba de declarar que a matéria é du
vidosa, colocando na minha boca o que eu não disse. Eu não declarei que era 
duvidosa. Estou aqui afirmando que o Senado Federal não é o maior culpado 
não tem competência. ~ coisa completamente diferente. 

O Sr. José Lins- V. Ex• fo!a.lém do qlJe _eu disse. 

O SR. HUGO .RAMOS - Não, é porque V. Ex• ... 

O Sr. José Lins- Mas veja bem, nobre Senador, quero apenas concluir 
o seguinte: já que hã um impasse na análise da Cons.t.itli.ição, já que o próprio 
Senado baixou uma resolução, presumindo, supondo que tinha atribuição 
para isso - imagino que, pelo menos, houve essa suposição -, porque rião 
acredito ... 

O SR. HUGO RAMOS - f: evidente. 

O Sr. José Lins- ... então cometido esse erro, ou persistindo esse impas~ 
se, que pelo menos do ponto de vista prático não se prejudiquem os progra~ 
mas de importância, como acontece hã muito. 

O SR. HUGO RAMOS.- Mas eu disse aos governadores e aos prefeitos 
precisamente isso; não hâ razão para mandarem Csses telegramas ao Senado, 
tal como vem ocorrendo, porque eles, desde que o credor queira assumir a 
responsabilidade da dívida, eles podem , constitucionalmente, proceder dessa 

. maneira, como passarei a ler a V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barboza - Eminente Senador Hugo Ramos, permite V. 
Ex• um aparte, antes que V. Ex• entre na leitura do texto escrito do seu dis
curso? 

O SR. HUGO RAMOS -,- Pois não. _ 

O Sr. Lázaro Barboza- Este aparte, nobre Senador, tem mais o objeti
vo de contestar as observações feitas pelo eminente Líder do Governo, quan~ 
do responsabilizava o Senado pelas dificuldades que os municípios e os Esta
dos vêm enfrentando, tendo em vista a falta de recursos para os respectivos 
Tesouros, que segundo S. Ex• assim se encontram porque o Senado tem, atra
vés de um processo de obs_trução, criado·dificuldades à aprovação desses em
préstimos solicitados. Eu di_ria, eminente Senador Hugo Ramos, que o Sena~ 
do está prestando ao Paí_s um relevante serviço, ao questionar o excessivo en
dividamento interno e externo dos municípios e Estados, respectivamente, 
sobretudo porque há um mal maior que o Governo se recusa a enxergar. É 
que é preciso se fazer uma reforma tributária, neste País, que dê aos municí~ 
pios e aos Estados condições de verdadeira autonomia. A autonomia prevista 
na Cartã constituciOnal é hoje uma utopia, porque na medida em que Estados 
e municípios estão de chapéu na mão- e vivem de chapéu na mão~ a pedir 
esmola, é evidente ... 

O SR. HUGO RAMOS- V. Ex• parece que estâ lendo o meu discurso. 

O Sr. Lázaro Barboza- ... que os Estados_ e os municipios não estão a 
gozar de autonomia coisa alguma. Mas o Governo insiste! e~ querer_ nlãn-ter 
uma política paternalista, de dar injeções de óleo caDJorado, ao sabor das 
conveniências do próprio Governo, recusando-se a enxergar essa realidade 
pacífica que aí está, que a União não pode continuar aç_ambarcando a parte 
maior das receitas públicas, que são arrecadadas no País.~ preciso que haja 
uma divisão mais equânime dos recursos tributáveis, e sem uma reforma tri
butária isso nãó se fará nem hoje, nem amanhã nem nunca, 

O SR. HUGO RAMOS- Eu agradeço o aparte do nobre colega Sena
dor Lázaro Barboza e, antecipadamente, agradeço a assinatura de S. Ex• à 

minha emenda, porque S. Ex• não vai, evidentemente, desdizer o seu aparte 
que, rigorosamente, se enquadra na emenda que vou apresentar, ao final do 
IJ1f;:U~çliscursQ .. E eu, antecipadamente, agradeço a· assinatura de V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barhm.a - Eu pediria a V. Ex• que lesse a emenda, para sa~ 
ber se posso firmá-la. 

O SR:. HUGO RAMOS- Vou satisfazer a_ V. Ex•: 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

Art. 42, Inciso VI. 
O art. 42~ inciso VI pa?sã a tei i ·s"egufrite-redação: 

..Aprovar, por proposta do Presidente_ da República, o aval da 
Únião sobre empréstimos internos oriundos dos Estados e Municí
pios,- respeitados os limites globais de suas dívidas consolidadas e 
inscfitas, "fixadas pela respectivas Assembléias Legislativas e Câma
ras Muni~ip~is." 

Sala das Sessões, 31 de março de 1982. Hugo Ramos. 

Apenas faço uma pequena modificação neste texto: "A responsabilidade 
do Senado passa a ser apenas invocada quando o credor, não se satisfazendo 
com as garantias que lhe· foram oferecidas pelo município ou pelo Estado, re
corre então à força maior da União, pedindo o seu aval". Nesse instante, aí 
sim, nos termos da minha emenda, cabe o pronunciamento do Senado. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um apãrte? Acho o assunto extrema
mente importante. 

O SR. HUGO RAMOS- Sou um Senador que agradece penhoradfssi
mo o interesse revelado pelas duas Lideranças da Casa em agraciar o meu dis~ 
curso com essa pletora· de apartes, que o tumultuaram, que o seccionaram, 
mas que vão permitir, jjoi' isso mesmo, que eu possa usar da palavra também 
como Líder de Bancada para continuar no meu posto durante o tempo neces
sáiio, e tranqUilo, para que eu possa concluir o meu discurso. 

O Sr. José Lins - Gostaria de merecer um minuto de V. Ex• . ·- - - ' 

O SR. HUGO RAMOS - Fique V. Ex• tranqUilo que essa obstrução 
não cria dificuldade nenhuma ao orador que estã na tribuna. 

Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. José Lins- Se V. Ex.• me pemiite, gostãria de fazer duas obser
vações. A primeira, nobre Senador, é que· a reforma tributária é realmente 
uma necessidade. 

O SR. HUGO RAMOS - isso eu ouço desde que cheguei aqui! 

O Sr. José Lins- Mas, de fato, a reforma tributária jamais vai resolver 
o problema dos empréstimos, e vou dizer a V. Ex• porquê: porque os recursos 
desses empréstimos não são de origem tributária. Dou o exemplo do Fundo 
de Garantia. São recursos elevados, são grandes volumes de recursos que es
tão sendo carreados para o Fundo e que, por lei, devem ser aplicadoS em ob~ 
jetivos cte caráter sÔcial a nível dos Estados e ~unicípios. Logo, nobre Sena~ 
dor, não se deve confundir a necessidade da Reforma Tributária com a neces
sidade dos empréstimos. Segundõ: eu jã não conco!daria com a emenda de 
V. Ex• V. Ex• dá com uma mão e tira com a outra. 

O SR. HUGO RAMOS- V. Ex• estâ no pressuposto que está no Parti
do, no Governo. O Partido no Governo é um prindpio do Direito Parlamen
tar, nªo é c.omo no regirile presidencialista. Existe d Partido do Governo, V. 
Ex' é do Partido do Governo, obedece ao Governo, mas eti, com a minha re
beldia, me separei dessa ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem razão, mas é uma digressão que não cabe. 

O SR. HUGO RAMOS- Já cansei de dizer amém, porque fatos dessa 
natureza aqui, muitos deles hão de ver V. Ex• e os meus nobres colegas, por
que agora eu vou começar a participar da tribuna, coisa que não tenho feito; 
tenho levado todo esse período da minha atividade parlamentar apenas na 
elaboração legislativa nas comissões técnicas da Casa, ... 

O Sr. Lázaro Barboza-· V. Ex• tem prestado grande serviço a esta Casa. 

•. O SR. HUGO RA_MOS - Mas, agora, resolvi vir também para o Pie
nano. 

O Sr. _losé LinS- Pois vai nos enCantar. 

O SR. HUGO RAMOS - f: possível que houvesse uma suposição que 
eu ~ão estivesse habituado também ao debate parlamentar e, por exemplo, 
aqmescer à obstruçãoque estã sendo feita com tanta habilidade pelo Vice
Lícl_er da _Maioria e eu, com toda a pacíênciã, vou ouvindo de S. Ex'. Quero 
retrucar e espero que V. Ex•, opportuno tempore, tratará o seu Colega da mes
ma maneira fidalga que estou tratando V. Ex•, ... 
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O Sr. José Lins- Tenho o maior respeito por V. Ex• 

OSR. HUGO RAMOS- ... quando tratando de um assunto desta natu
reza, da maior responsabilidade doutrinária, eu venha a interromper longa
mente o discurso de V. Ex• ... 

O Sr. JoSé Lins- Peço a V. Ex• que me desculpe. Tenho o maior respei
to por V. EX• e não o aparteareí mais,- para permitir qU:e possa prosseguir O 
seu discurso. 

O SR. HUGO RAMOS- Espero que V. Ex• tenha o mesmo gesto de fi
dalguia que estou tendo para com V. Ex•, mas tenha certeza de que os apartes 
de V. Ex• só ilustram o meu discurso. 

O Sr. José Lins- Muito obrigado. 

O SR. HUGO RAMOS- Quero apenaS, COin.o estava numa determina
da posição, lembrar que eu estava discutindo a dívida fundada- talvez V. 
Ex•s jã tenham se perdido diante da sistemática do discurso por mim tão cio-" 
samente elaborado, noite à dentro, na procura de um trajeto tranqUilo que 
pudesse levar aos meus Pares a consciência do acerto de minhas ponderações 
no que se refere aos empréstimos internos referentes à não intervenção do Se
nado. 

Assim pois, se esta idéia prevalecesse, a da iniciativa do Executivo- que 
é o que está acontecendo e posso provar, com documentos, que o Banco Cen
tral faz obstrução ao prosseguimento desse projeto- se tal viesse a ocorrer, 
se esta idéia prevalecesse, ficaria cerceada a autonomia local: ao Presidente, 
que sempre dispôs de Maioria nas Câmaras, se facultaria castigar a altivez d'e 
Governadores hábeis, como lhes negar os meios de prover às necessidades re
gionais, ao passo que poderia dar tudo aos submissos, embora incompetentes 
e sem patriotismo". 

~isso que vai ocorrer s_e prevalecer a regra que está na-nossa-consti
tuição. Tal não acontece com os empréstimos- inlefriOs. São eles contratados, 
em geral, com entidades do próprio Governo, de forma direta ou indireta. 
Assim, podemos destacar, entre muitas, a Caix-a Econ_ômica, o Banco doBra
sil, o BNDE, o BNH, etc. O risco de tais entidades é praticamente nulo, o que 
não acontece com os empréstimos externos. 

Hoje não se pretende _apenas o direito _de -iniciar -ªs_ ~egociações. 
Dominou-se o cenário onde os EstadoS e mu_nicípios, minimiZado~-:- e aí é 
que vem o seu aparte, já que eu declarei que V. Ex• havia lido o meu discUrso 
-, como mendigos, batem às portas do Governo Federal em busca de recur* 
sos para os menores reclamos populares. 

O Senado Federal nada tem a haver com os referidos empréstimos inter* 
nos, salvo se dos mesmos viesse a constar o aval do Tesouro Nacional, assim 
envolvendo a própria Nação. E por que o Senado Federal nada tem com os 
empréstimos intünos? 

l~' DiSpõe-a ConstitUição no seu artigo 13: 
••os Estados organizar-se-ão e_reger-se-ã_o pelas ConStituições 

que -ad_otarem, respeitados, dentre outros princípios estabeiOCidos· 
na Constituição, os seguintes: 

IV - a elaboração do orçamento, bem como a fiscalização 
orçamentãrlã e Tlnãxi.Ceífa:, 1riclusive- a da aplicaçãO dos recursos re
cebidos da Uníã<re a.tiibuídos aos municípios; 

§ I~' Aos Estados, são conferidos todos os_ poderes que, explí
cita ou impliCitamente, não lhes sejam vedados por esta Consti
tuição". 

2~'- Assim, poiS, é da competênCia dos Estados e dos Municí
pios, noS termos de- suas ·constituições, o direito -ae obter emprêsti
mos para obras julgadas necessárias, a_ seu juizO eXclusivo; Simples
mente, cabe ao emprestador, ao futuro credor, armar-se de garan
tias que julgar bastantes, matéria que escapa à tutela de quem quer 
que seja. Se--o Estado ou o Município, não honrar o compromisso 
assumido, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista na própria Consti-_ 
tuição Federal, isto é, a-intervenção por parte do Governo, em_sen
do a dívida do Estado; e haverá a intervenção do Estado no M_unicí
pio, na mesma hipótese, nos termos do artigo 15, § 3~', da Carta Polí
tica_da Nação. O Senado Federal não se pode envolver em matéria_ 
de estrita competência do Estado ou do Município, sob pena de ferir 
o sistema federativo. 

Onde está a sua competênCia; manifestada por forma a não per
mitír cjuã.lquer dúvida exegética? O pressuposto parte exclusivamen
te da regra contida no artigo jã cita_dº -~ _42, inciso YI, que1 co_mo _ 
demonstrado, não se trala de: empréstimos, mas compromissos e 
obrigações de variados conteúdos jurídicos, econônúcos _e financei-~ 
ros. 

31' Cabe ao Senado Federal, pois, na forma do aludido artigo 
42, inciso VI, fiXar, por proposta do Presidente da República, os li
mites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e 
dos Municípios - nada mais, Sr. Presidente. 

Já se disse- e_ ninguém ·contesta- que dívida consolidada é o mesmo 
que dívida fundada (a próPria ConstituiçãO usa indiStintamente os dois ter
mos para signifiCai- a mesma Coisa)~ f: o mesmo, ainda, que dívida inscrita, 
como sentencia Alberto Deodato, em seu livro clássico que, no passo, ê cita
do por todos os tratadistas e têCnicos- "'Manual de Ciências das Finanças" 
- àl'ãgina 238: 

"A dívida pública consolidada, fundada ou inscrita ... " 
Vejam bem, dívida consolidada, fundada ou inscrita, quer dizer, dívida 

que jã está inscrita, díVida que já está realizada e não dívida que vai ser feita 
para satisfazer a determinados compromissos que são solicitados para o Se
nado, isto é, emprêstimos para obras futuras. 

••A dívida pública consolidada ou fundada ou inscrita- é a que resulta 
de um contrato de crédito estipulado com prazos longos ou sem obrigação de 
resgate, como o pagamento de juros e prestações, ou só de juros. Tal contrato 
de crédito - chamado empréstimo - é inscrito no grande livro da dívida 
pública" (hoje alterado por sistemas mais modernos). 

Também é verdade que a Lei n~' 4.320, de 17 de março de 1964, que trata 
da técnica orçamentária, preceitUa no seu artigo 98, que dívida fundada resul
ta da exigibilidade de compromissos supei'iOi'es a 12 meses "Para atender a 
desequilíbrio orçamentáriO-ou financiamerito de obras e serViços públicos". 
No livro de J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis se faz 
menção expressa de que .. a dívida fundada poderã também resultar de conso
lidação de dívidas já inscritas como Dívida Flutuante, ou mesmo daquelas jâ 
inscritas como dívida fundada." 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- (Fazendo soar a campainha.)
O tempo de V. Ex• jã se esgotou. 

O SR. HUGO RAMOS--' Eu peço a V. Ex• que me mantenha a palavra, 
se for poSsíVel, como Líder de Bancada. 

_ .. O SR, PR];':SIDEI\TTE(Almir Pinto)~ v. ~·dispo rã de mais 20 minu
tos, coino Líder de Bancada. 

O SR. HUGO RAMOS - Agradeço a V. Ex• 

Ora, Sr. Presidente, se dívida fundada também resulta do acúmulo de 
dívidas flutuantes e dívidas flutuantes quais são'? São aquelas do próprio 
exercício, sem finalidade própria. Se o Estado ou Õ- município tlão tiveram-re
cursos para pagarem as suas dívidas flutuantes, que passam a fazer'? Fazem a 
dívida cc;msolidada. E o que está na Constituição é precisaménte isto: a dívida 
consolidada. Nós não temos, p-ortanto, atribuiçio para- fixar os-Íimites quan
titativos globais das dívidas fundadas, das dívidas cOnsolidadas, ou seja, das 
dívidas inscritas, não pela minha palavra, mas pelo maior autor conhecido do 
Brasil, que é Alberto D"eodato, obra clássica na matéria. 

É-n_ecessário frisar a diferença entre dívida fundada e dívida flutuante 
para fiXar b melhor entendimento sobre a inatéria, e, para tanto, basta citar o 
seguiflte.trecho de Salazar, in "Lições de Finanças", pãgina ·305: --

Cito aqui a- diferença entre dívid-a fliildãdã. -e dívida flutuante que fará 
parte do meu discurso-:- POr igUal modo Geraldo Ataliba também faz a mesma 
distinção entre dívidas fundadas e dívidas flutuantes, Não quero, aqui, cansar 
o· senado com a longa citação do livro desse notãvel professor da Faculdade 
d~- Direito de São Paulo, catedrático da cadeira em São Paulo. 

Est~belecida ~ diferença:jufidicã~ c~n~itual ent;~-a divi.da-consolidad~~ 
ou fundada:, o.u inscrita, esr:lmõs--e-m -qae pOdererrios avançar em busca da ver
dadeira exegese da competência do Senado Federal na apreciação das dívidas 
internas, fundadas e consolidadas, dos Estados e dos MunicíplciS~-iiãsSandõ à· 
citação do§ único do Artigo 98 da Lei n• 4.320(64,jã mencionada e que disci
plina a política orçamentária- em: riOsSo País. 

Comó os SrS. _sabem, a Lei n~' 4.320 disciplina em toda a Nação brasileira 
a aplicação orçamentária, a política orçamentãria. Eu considero que é poss[w 
vel, através d_e_lei orçamentária, encontrar tima solUção -capaz de harmonizar 
este problema que, realmente, de raspão, fere o sentido federativo no País. 

Bem se está a ver que quando os limites globais são fixados, as amorti
zações parciais, e aí é outro aspecto ·relevantísS:imo; e eu não vou ler aqui, mas 
vou I h~ dizer, de memória", o que penso_sobre:_a matéria. Se há um quantitati~ 
vo global fixado pelo S_enad_o, ou fixado pelo Governo, que deveria ser a au
toridade_capaz de fazê-lo, se no curso deste empréstimo registrado, consolida~ 
do, fundado e inscrito, ó niuniCípio ou EstadO começar a pagar a sua dívida, 
haverá um saldo; haverá urii vazio, haverá um-espaço capaz de ser preenchido 
com ·n9Vos empréstimos, sem necessidade de nova solicitação, já que o quan
titativo global foi concedido anteri(:,i'mente. 
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Acho que isso -é- de uma clareza tão meridiana que não suportaria hem o 
aparte longo do nobre Senador José Lins. 

O Art. 42, inciso VI da ConstituiÇão, !! o único po-rifó--Onde se vislumbra 
a interferência do Senado Federal contra a economia dos _Estados e dos mu~ 
nicípios. Dele se depreende que é essencial a iniciativa do Presidente da Re~ 
pública, pois somente à luz da sua Mensgem, o Senado toma conhecimento 
da matéria; passa a esti.Idâ~la e a decidir. Porém, o Presidente da República 
não pode solicitar do Senado que este autorize empréstimoS para á realização 
de obras, tal como vem fazendo hã longos anos. Na forma da constituição 
cabe-lhe solicitar ao Senado que fixe ós limites globais da dívida consolidada, 
e nada mais- repita~se. Como é público e notório, rriilitas vezes, as dívidas 
flutuantes se agrupam de tal forma que excede às disponibilidades do erário 
donde a necessidade de consolidâ~las, através de fórmUlas salvadoras que ve~ 
nham a permitir um equacionamento da dívida assim englobada para um pa~ 
gamento parcial e sistemático, forrria de liquidação tão comum, com o adita~ 
mento da correção e _dos juros para não lesar os seus credores, na suposição 
de receber em dia o seu respectivo crédito. Vezes há que determinadas obras 
pelo seu vulto transcendem ao limite de um exercício de forma que se faz ne
cessãrio -corisignar nos orçam-entos plurianuais as verbas respectivas para a 
solução normal dos compromissos assumidos. Outras veze:s são os auinentos. 
tributários que respondem a tais compromissos e outras são ·as empréstimos 
compulsórioS que garantem os pagamerttos·corr-espondentes. Dentto da boa 
marcha dos negóciõ-s p-úblícos, Periodicamente, o Executivo deveria fiscali~ 
zar, e-esta é a -única atribuição que cabe ao Executivo Federal, fiscalizar na 
forma, se não me falha a memória, do art. 89, inciso X~ da ConstitUição. Pe~ 
riodicamente, o Executivo deve fiscalizar os limites· das dívidas consolidadas, 
não só para disciplinar o débito e_o ·crédito como para permitir realização de 
determinadas obras que, jâ contratadas, extravazam a capacidade orçamen~ 
tária, ou seja, se Concede aumento do limite global da divida consolidada 
quase sempre suportando um ro_l de obras alinhadas pelos departamentos es~ 
taduais ou muniCipais, vigilantes no atendimento das necessidades públicas. 
É incrível que se queira dar ao Senado Federal, a Câmara Alto dq Congresso 
Nacional, a autoridade ímpar de decidir o calçamento de uma rua do mais 
longínquo subúrbio de mu!licípios 1riexpresssivos do conjunto federativo. Por 
vezes, e quantas vezes, o Senado permanece estagnado em suas atribuições 
importantes jâ que a pauta de seus trabalhos se encontra presa à luta insignifi
cante das obras de arte de um jardim, ou a construção de uma pequena esco~ 
la, ou, ainda, de um ginásio esportivo, enquanto mais de mil projetes, dos 
mais variados matizes, aguárdam pacientemente a vez, que não chega, tal a 
pletora da pauta dos trabalhos plenários em razão dos empréstimos internos. 
Fico a pensar riõ mesmo artigo 42 da ConstituiÇão Federal, inciso I, que dâ 
competência ao Senado Federal para julgar o Presidente da República nos 
crimes de responsabilidade, acaso cometidos; fico a pensar na responsbilida
de do Senado quando, por cláusula constitucional expressa, tem o dever de 
julgar os _Ministros do Supremo Tribunal Federal, e, no dia imediato, por 
contínuas e intermináveis sessões, se prende a decidir o empréstimo neces
sârio a construção dt1 uma praça de esportes num distante município de uma 
unidade federativa. Fico a pensar da nossa responsabilidade quando temos o 
dever constitucional de aprovar a indicação de um Ministro para o Supremo 
Tribunal Federal; penso nas suas atribuições, penso no destino atormentado 
de sua consciência quando, diante dos autos, procura a luz da verdade jurídi
ca que resguarde o direito das partes, mas também, como julgador, o seu con~ 
ceita e a sua honorabilidade; penso nas palavras do Pietro Calamandrei ao di~ 
zer ao juiz: ••quando te encontro em meu cam!nho e_me inclino diante de ti 
com reverência, há em minh3. saudação um doce reconhecimento fraterno. Eu 
sei que de tudo que me é mais caro é saber que tu és guarda e fiador; em ti 
saúdo a paz de meu lugar, minha honra e mipha liberdade" ('•Elogio dos Jui~ 
zes", página 13). 

Quando, Sr. Presidente, vejo- a oposição, nesta Casa, fechar a questão 
para votar contra a indicação de Alfredo Buzaid, um dos maiores juristas que 
este Brasil jâ produziu, autor de inúmeros códigos, autor do Código do Pro· 
cesso Civil, autor de um código, em que sabem os juristas desta Casa, não foi 
apenas alterado em alguma de suas disposições, foi reformulado, inteíramen~ 
te reformulado, trazendo para a legislação brasileira um código de alta com~ 
petência. Tão alta e tão profunda, Sr. Presidente, que bastaria atê citar um 
episódio. Não existe a palãvra ••instância", no novo Código de Processo. A 
palavra ulide"' que é o conflito de interesses qualificados por umà pretensão 
resistida, na expressão de Carnelucci, essa mesma expressão só se encontra 
uma única vez aflorada no Código de Processo Civil,.a m'!strar o extraordi~ 
nãriO Valor de Alfredo Buzaid. Pois bem, a questão foi fechada nesta Casa. 
QUando se julga um Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado daRe~ 
pública deixa de ser um órgão-político para vestir a toga dó juiz, porque ele 
vai julgar o merecimento de um homem que vai exercer a mais altã magistrá-

tura desta Nação, vai julgá.Jo pelos seus méritos e pelos seus demêritos. E, 
por isso mesmo, não pode, politicamente, fechar a questãO para impugnar um
nome qualquer que seja trazido ao conhedme'nto do Senado, pela iniciativa 
do Senhor Presidente da República. 

Não_há no Supremo T~ibunal Federal nenhum juiz, nenhum, que tenha a 
folha extraorodinária de Alfredo Buzaid, nas letras jurídicas des~a Nação. 

Por isso, Sr. Presidente, quando a oposição fecha questão em torno de 
matérias desse tipo e desse jaez, tenho um constrangimento profundo de veri
ficar que a História vai revelar este período_ do Senado da República de forma 
desairosa, a não corresponder à grandeza do próprio Senado, à cintilação do 
seu passado que tanto desejaríamos presente e- também para o futuro. 

··o juiz é o direito feitO homem"~ disse~o, ainda. E cada vez que me pro~ 
nuncio, aprovando com o meu voto a ascensão de um jurista à Suprema Cor~ 
te da Nação, tenho diante de mim a certeza que a sua pena irá com fidelidade 
consignar aquilo que ele pensa, honestamente. E de repente, como um abismo 
que me traga. sinto~me culpado de estar minimizando a auréola e a história 
repleta _de civismo-; cheia de lances épicos, do Senado da República. SitJ.fo má
goa de estar vivendo um período tão inexpressivo do Senado, a repercutir no 
futuro, em sua história. Pesar, sopesar, medir, calcular e analisar com profun~ 
didade é o dever do historiad_or e tenho um profundo constrangimento, disse 
há pouco, em supOr que não serão lisongeiras as expressões do seujulgamenw 
to._ 

Teremos que lutar contra a paixão política que vai, pouco a pouco, do
minando o Senado. Estamos perdendo até o senso do ridículo, alvo de impie~ 
dosas críticas, muitas glosando de forma pitoresca os nossos trabalhos. Não 
queremos abrir m_ão de uma competência que não temos, ora para revelar 
prestígio nos respectivos Estados e Municípios, ora para obstaculizar e para~ 
lisar, se possível. a ação do Governo, a fim de que a marcha dos empreendi~ 
mentes indispensáveis, quando indispensáveis, seja diminuída, assim abalan
do o seu prestígio na opinião pública. Os políticos do Governo são corruptos; 
os da oposição são incapazes. Uns e outros, entre ofensas recíprocas, vão le
vando à consciência da Nação a certeza de que efetivamente não temos ainda 
o amadurecimentO capaz de ostentar, plenamente, o regime democrático. As 
reservas morais vão sendo reciprocamente laceradas, solapando na opinião 
pública_ o~ pad!Ões de dignidade que devemos ostentar. COmO pOde o povo 
acreditaf. effi-nós se nos -destruíffios uns aos -o"utros, pe"rdidos -na vOragem das 
acusações, ineptas e mentirosas. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS - Pois não. 

O Sr. Roberto- Saturnino - Percebo, nobre Senador, que V. Ex• 
está chegando ao fim do seu brilhante, do seu memorável discurso e eri 
queria me valer deste ~parte para cumprimentá-lo, dizendo que inúmeras ve~ 
zCs tive desejo de interromper, aqui e ali, para pedir um ou outro esclareci~ 
mento, e inibiu-me a preocupação de não quebrar o fio do raciocinio e da 16~ 
gica que V. Ex• vinha desenvolvendo muito bem.,_ Quero dizer a V. Ex• qu.e o 
seu trabalho é extraordinário, que esta Casa estava pedindo um trabalho des~ 
ta envergadura que, com um certo desalento que pára na atmosfera destaCa
sa, está a exigir de_todo_s nós esforços como este que V. Ex• desenvolveu e, ho~ 
je, apresenta à Casa sob_ a forma impecável de um pronunciamento, abordan~ 
do um tema sério com uma profundidade extraordinária, que a mim me con~ 
venceu. Tributo a V. Ex' esse g;:tnho de uma opin5ão, pelo menós o rrieu voto, 
a minha opinião V. Exb9 ganhou, e quero- dizer que, nesta tarde, este Senado 
r~vi~eu seus grandes dlas com _um discurso efetivamente extraordinário. Não 
queria que V. Ex_~ terminasse este pronunciamento sem que me desse a opOr· 
tunidade ~e deixar re_gistrada, no seu_ discu~01 esta minha opinião. 

O SR. HUGO RAMOS - Nobre Senador Saturnino Braga, eu agra
deço, comovido, o aparte de V. Ex• Comovido por muitas razões: primeiro, 
porque somos PolíticCi:f dO riles:ril(fEstã.do, lutamos na mesmma ârea. E sabe 
V. Ex• o respeito que lhe tenho, da admiração que lhe tenho, tantas vezes re
vçlado a y, Ex•, tantas vezeS prónuii.cíado desta mesma Tribuna, a mostrar 
que Cfuandõ- os homens sabem digladiar as armas do bom senso, com cultura, 
coin dignidade, C possíVel que-dos -campos opostos tenhamos, afinal, a felici
dade de encontrar a verd-ªdeir;:~. ch_arna da verdad,e que pode nos aproximar. 
V. Ex~. Senador Roberto Saturninoé, nesta rriitéria, um dos professores des· 
ta Casa. 

Memoráveis foram os seus apartes, os seus debates, com Virgílio Távora, 
que .assisti tantas· vezes aqui embevecido pela sua cultura, pela maleabilidade, 
pelas respost3.s sempre brilhantes-. -do hoje Hustri GOvernador do Cearâ. V. 
Ex~ sabe da admiração pr-óftilldã -que lhe tenho e, por iSso, ag-radeço comovi~ 
do e registro este aparte co'mo uma dádiVa que me acontece neste obscuro ca
minho meu, pelo Senado da República. 
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Sr. Presidente, quero me valer da oportunidade do aparte do nobre Sena~ 
dor Roberto Saturnino, para finalizar o meu discurso. Prefiro deixar quere
boem neste recinto as últimas palavras do ilustre Senador Roberto SaturnJno, 
dando por lido o resto da matéria que se encontra: ·em minhas mãos, para que 
eu tenha, pelo menos, neste entardecer de hoje a satisfação de: deixar ressoan
do nos meus ouvidos o elogio tão imerecido de figura tão prOeminente nesta 
Casa. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HUGO RAMOS 
EM SEU DISCURSO: 

Não é pelo demérito dos nossos adversãrios que devemos chegar ao po
der. O.s que estamos no_ poder seremos responsâveis pelo que prometemos de
savisadamente, promessas que tiveram o primário escopo de constituir uma 
muralha inexpugnável às pretensões dos nossos adversários políticos; -os que 
na planície Política s-e encóilti:'ai:n, po-r igu-ãl modo, à responsabilidade serão 
chamados por se situarem nos terrenos estéreis das retalhaduras pessoais, via 
de regra levianas, rerindo os que detêm o bastão do mando, na sua honra e na 
sua dignidade, sem outro o_bjetivo _senão o de enfraquecê-los perante a opi
nião pública para, por tal forma, dominarem o poder que não obtiveram no 
campo liso dos prélios eleitorais, quando deviam elucidar perante o povo os 
erros político-administrativos executados por seus adversários, apresentando 
fórmulas salvadoras que os enobrecessem, constituindo, nesse passo, as bali
zas de um prestígio até então frustrado. 

Todos sabemos que o Senado estâ a invadir seara que não lhe é própria; 
todos sabemos que a jugulação dos Estados e dos Municípios ao guante do 
poder central constitui verdadeiro óbice ao conceito-de federação, que deseja
mos íntegro. Estamos invãdindo a ârea que não nos pertence, se é que somos 
ou queremos ser uma feração. A regra da fixação dos limites globais das divi
das consolidadas dos Estados e dos Municlpios confere à União elemento.s 
bãsicos e reais ao controle das finanças de tais entidades, enviando, quando 
queira e não quando provocado, elementos processuais capazes de deter o cri
tério perdulário dos dinheiros públicos, inclusive com a Intervenção, remédio 
heróico no campo dos pesos e contrapesos do sistema democrático, republi
cano e federativo. De acentuar que muitas obras são perfeitamente adiâveis 
assim poupando a Nação de uma sangria hlsupOrtável neste período inflacio
nãrio, parecendo impossível a possibilidade de abrandamento de seus efeitos. 
Sendo certa, porém, a dificuldade de extirpâ-la, muitos projetas estão para
dos hã mais de um ano o que torna impossível o seu atendimento sem um rea
justamento substancial, por demais oneroso, sobretudo tendo em vista o rea
justamento, a correção monetãria e os juros, elementos indispensáveis à re
formulação do preço. Jâ não desejo falar dos empréstimos externos com o 
dólar a subir a passos de gigante, face à política monotãria seguida pelo Go
verno. Somos, ainda, partícipes de uma solução mais liberal que, nem por is
so, encontra maiores dificuldades de controle. Se, na forma da Emenda Cons
titucioilal, que adiante ousamos apresentar, se verifica que os empréstimos te
rão que passar pelas AssembléiaS Legislativa ou pelas Câmaras Municipais, 
tal seja o caso; e, quando solicitado o aval, também pelo Senado Federal, de
vidamente encaminhado pelo PreSidente da República, e se, periodicamente o 
Governo Federal, por seus Órgãos Técnicos continUa, sem interrupção, fisca
lizando a dívida consolidada dos Estados e dos Municípios, nada impede que, 
extrapolando dos limites permissivos pela economia aplicada, se promova um 
teta diante do qual o Estado, ou o Munidpio ficará sujeitO; se ultrapassado, 
terá que amoi"tizâ-la até alcançar o referido teta. Se a sua receita tributária su
biu alguns passos, poderá dentro dos parâmetros técnicoS conhecidos aumen
tar sua dívida, se julgar necessário. O que importa é o controle de sua Câmara 
ou de sua Assembléia, e, mais do que isso, i confiança do credor. Faltando 
esta confiança poderá o credor exigir o aval do TesourO Nacional quando, 
então, se fará necessária a intervenção do Senado Federal. Enquanto tal não 
ocorrer e os limites- globais estiverem na moldura dos permissivos já consenti
dos não há razão para a partiCipação do Senado Federal. Por outras palavras: 
quando os limites globais forem esgotados, o Estado ou Municfpio, terá de 
proceder a amortização de sua dívida até alcançar _a base, o limite que lhe foi 
concedido; se houver, com os pagamentos parciais, alguma folga no limite 
global, isto é, se o limite global já permitido for superior ao que o Estado de
ve, ou o Município, não haverá rieCCssidade de novo pedido, eis a que folga 
poderá ser preenchida sem maiores formalidades. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Helvídio Nunes. (Pausa.) 

S. Ex' não estã presente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pif!lO)- A Presidência convoca sessão ex
traordinária a rea:fiZilr-s.ç hoje_. às t's horas e 30_ minutos, destín_ada à apre
ciação do Projeto de Decreto Legislativo n"' 33, de 1 ~81, e _d<!S redações fi~S.is 
dos Projetes de Decretos Legislativos n"'s 18 e 20, de 1981. 

O Sr. Gilvan Rocha- Sr. Presidente, peço que_ V. Ex' me conceda a pa
lavra para uma Comunicação, visto que me parece que está esgotada a lista de 
oradores. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra a V. Ex•, 
nobre Senador qilvan Rocha. 

O SR. GILVAN ROCHA PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Franco MontÕfo. - -

O SR. FRANCO MÓNTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
PresidC:nte e Srs. Senadores: 

As pequenas e médias empresas estão-s-endo asfixiadas pela atual política 
econômica -e pelos gastos desproporcionais de muitas empresas públicas, res
ponsáveis por sensíveis aumentos da dívida externa do País. 

A "Folha de São Paulo", de 27 de març_o corrente, em sua coluna "Painel 
Econômico", faz uma abordagem interessante sobre o problema da dívida ex
terna brasileira. 

A notícia estã toda centrada em trabalho do economista Paulo Davidoff 
Cruz sobre a evolução e composição do endividamento externo do País desde 
1969; que ãfirma estar a dívida externa brasileira a camínho de sua total esta
tização. Os dados levantados por Davidoff Cruz, referentes à entrada de re
cursos pela Resolução n9 4.131, que disciplina a tomada direta de dólares no 
exterior, sem a intermediação dos bancos, revelam que a participação do se
ter privado na dívida, que era de 75,5% em 1972, caiu para 23,4% em 1980, ao 
passo que a parcela da dívida de responsabilidade do setor público saltou de 
24,5% para 76,6%, no mesmo período. E a parte do Estado, na realidade, é 
bem maior, se se considerar que boa parcela dos recursos que entram pela Re
solução nO? 63, ou seja mediante repasse dos bancos, é captada diretamente 
pelo Governo no exterior. 

As grandes empresas multinacionais sedam as menos interessadas na 
captação de dólares pela Resolução n• 4.131, jã que, se em 1972 respondiam 
por40,4% das operações diretas, em 1980, eram responsâveis por apenas 10%. 
A captação das multinacionais, que se elevou de I bilhão de dólares em 1972 
para 2,3 bilhões nos anos de 1978 e 1979, caiu para 500 milhões em 1980. Nes
se mesmo periodo, as contratações do setor público cresciam de 623 milhões 
em 1972 para 5,3 bilhões em 1978, elevando-se a 6,6 bilhões em 1979, caindo 
em 1980 para 3,6 bilhões. 

O -estudo conclui, por fim, qUe o setor privado passou a desinteressar-se 
pelo endividamento externo a partir de 1978, ante a evidência de que o País já 
não tinha condições de sustentar altas taxas de crescimento e defende a idéia 
de que, se a queda do nível de atividades prosseguir, o Governo acabarâ sen
do o único interessado em tomar recursos no exterior. 

A publicização da dívida externa, no entanto, é apenas um dos aspectos 
negativos da política econômica adotada a partir de 1964 em nosso País. Na 
verdade, os problemas cada vez mais se agravam e estão a exigir a imediata 
mudança do modelo econ_ômico. 

Daí por que o povo brasileiro, afastado durante todos esses anos do pro
cesso. decisório, mas sempre o primeiro a ser chamado para cobrir os prejuí
-zos causados pela incompetência dos tecnocratas, responderã a todos os "pa
cotes'_' da incúria e do autoritarisino Cám O apoio maciço às o-p-osições em 15 
de novembro. 

ISENÇÃO DO !CM SOBRE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS 

Tenho recebido de pequenos comerciantes e produtores inúmeras mani
festações de apoiO ao Projeto de Lei'Compleffientar n9 259, de 1981, com o 
qual pretendo obter a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(!CM) sobre os produtos hortifrutigranjeiros. 

Ainda recentemente, recebi um grupo de dirigentes da ASSUESP- As
sociação dos Usuários do Entreposto de São Paulo, que vieram a Brasília de
fender a isenção do ICM junto ao Ministro da Agricultura, inclusive porque a 
derrubada do projeto, segundo afirmaram, não resultaria na canalização de 
recurSos consideráveis para o Estado. 

Na justificação, lembro a oportunidade do projeto, que não somente 
convalida, no âmbito federal, os atuais convênios entre secretarias estaduais 
de Fazenda concedendo a referida isenção, ·como_afasta a possibilidade de ex
tinção do benefícío, o que jâ--cbegou a ser aventado como forma de ~umentar 
as arrecadações estaduais. -
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Os produtos hortifrutigranjeii:'os constituem~ base da alimentação de to
dos os setores da população brasileira e a isenção de impostos sobre esses 
produtos é a forma mais eficiente de baratear o preço e estimular a produção. 
SolícitO. por Isso, o apoio dos Srs. Senadores no sentido de que esta Casa 
aprove, com a maior urgênCia pOSsível, o Projeto de Lei do Senado o'? 259, de 
1981- Complementar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

A insegurança, nos grandes centros urbanos, se acentua, enquanto se dis
cute se as Polícias Civil e Militar devem agir conjugadamente, no sentido de 
evitar a marê montante da violência. 

Em Minas Gerais, onde o comando da PQiíc:_ia Militar cabe a um oficial 
dessa força pública estadual. engajada na garantia ~da segurança individual 
em todo o Estado, na capital com a colaboração da Polícia Civil, as notíCias a 
respeito da criminalidade em Belo Honrizonte não são tão alarmantes. 

Mas, no Estado do Rio de Janeiro, onde a Polícia Militar não tem co
mando retirado da sua própria oficialidade, constitui-se em permanente dis
cussão o fato da ação conjugada das duas corporações, em detrimento da se-
gurança dos cidadãos. __ _ _ 

O fenômeno da violência tem:.se alastrado, no teiJi.tório flumin~nse, por 
outras cidades mais populosas do interior. como é o caso de Volta Redonda, 
vítima da maior onda de criminalidade de todos os tempos, a população intei
ra alarmada-com a total insegurança, nas ruas e nas casas, não irilp-ofta ·a hora 
do dia. 

Diante disso, a Associação Brasileira de Odontologia deClarou-se, na
quele grande centro industrial, em Assembléia Permanente, solicitando com 
veemência e aguardando intranqíiila as providências-a serem to-rliadas pelo 
Governo estadual. 

Na verdade, se a atual administração fluminense não dispõe de meios 
para garantir, em todo o Estado, a segurança dos cidadãos, deve apelar, en
tão, para o Governo Federal, ante a situaÇão de calamidade pública, que leva 
a todas classes sociais a _i_ritr3n"qiTilidade. 

Afinal de contas, o povo paga impostos, mantêm a mãquin·a do "Esfado, 
para que vigie os negócios públicos, inclusive e pririêíPã.lffieilte Tridividual dos 
cidadãos. 

Ao que parece. a onda de violência, principalmente contra a propriedade 
e eventualmente contra a vida, cresce na· própria medida em que aumenta a 
crise econômíco-financeita, éómo Se a íiiflãÇão derruísse todós os valores mo
rais e eliritinasse os freiOs~ que Coil.têm ·os voCaCionados para a cri-minalidade 
com um mínimo receio de puniçãO. 

Volta Redonda, o maior centro siderúrgico do País, onde se encontra o 
mais esclarecido proletariado do Estado e que, apesar disso, é -punlda Cõm a 
falta de autonomia, com um Prefeito nómeado"-Sób a alegação de imperativo 
da segurança nacional, mais do que qualquer outra cidade, tem o diréítO de 
clamar contra a inseguran~;a individual que ali -reina. ameaçad3S a· pi-Oj)i1eda
de, a tranqUilidade e a vida dos seus cidadãos. 

Emprestando nossa solídarieda_de ao movimento -da Associação Bra~;1 

ra de Odontologia, esperamos urgentes providências das autoridades pç ic: .... 
fluminenses e do próprio GovernO Federal, que ponham cobro a essa t IJtíssi
ma situação de ameaça à propriedade e à vida do povo de Volta Redonda. 

Era o que tínhamos-a dizer, "Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso:)- Sr." 
Presidente e Srs. Senadores: 

Desde a primeira grande revolução tecnológica, que se CO!lstitufu ri :i_ de~~
coberta do fogo pelo homem, a história do desenvolvimento da humanidade 
vem-se influenciando pelos meios·energéticosusados. Ass_if!I~ <!_l!r':_!lte os_últi
mos sessenta anos, habituam-o~itoS a retirar dõ- peti'~leo nã_o ap~_f!!=l~-~-~nergia 
de que carecíamos para os transpOrtes, senão_a necessária à"ifliiriína"Ção públi~ 
ca, ao funcionamento das gela_de~ras e outros el~trodo~e:sticos~ _al~ip Ç-o t;m
prego de seus componentes na tecelagerrl e numa i:Rdústria petióquim}"éá', que 
abrange centen_as de produtos dos mais necessários. ·--,- . . _ -.- _ 

Tanto e de tais man~iras usoU a humanidade o petról~o, ql:le_chegao:os, a 
esta década, numa dependência quase total, encai-ando-0 como o mais essen
cial dos produtos necessários às tarefas do desenv<?lv~mento ma!-tri.~l 4_<? ho
mem. 

Éj1,1stamente 3:gora que nós n~s _damos _conta de que o petróleo pode aca
bar, no início cio próxirho -inHênío,- seus últimos fazimentos a profundidades 
tamanhas, no interior da--terra, que serã·antieconômica a"-súa extração. 

Diante disso, o mundo inteiro se indaga: o que fazer? Como substituí-lo? 
Na verdade, são inúmeras as outras fontes de energia, umas conhecidas 

hã milê"Qios, como o carv~o vegetal e o mineral; outras utilizadas há. séculos, 
como o álcool; e, fipalmen~e, depois da dêcada de quarenta, a mais poderosa 
de todas, que é a energia nuclear. 

Quem se recorda daquele imenso cogumelo em chamas de Hiroshima e 
.Nagasaki, ajoelhando o Japão na última guerra mundial, sabe, apesar da sua 
primeira e trágica manifestação, que estamos diante de uma formidãvel fonte 
de energia, que gera eletricidade, move submarinos, produz bombas de cobal
to na luta contra o câncer, torna mais rápida a produção do aço. 

_ Por isso mesmo, seria inadmissível a um paíse que se aponta como a oita
va potência ecOnômica do mundo, com todas as coridições de população, cli
matologia, riqueZas natürais, extensão geográfica, rede hidrogrãfica para 
transformar-se na quinta potência até o fim deste decênio, não procurasse do
minar a fL~:são e fissão nucleares, tanto mais quanto dispõe de prodigiosas re
servas de urânio e outiõs m1i1êrios_ atômicos. 

S_abem~s que, na !3-tualidade, utiliza-se o âtoillo principalmente para a 
geração de energia elétrica, coln mais de duzentas e triiita usinas nucleares em 
t(?dq 9 mundo, totaJi_zando uma capacidade geradora de Cerca de cento e trin
ta mil megawatts, o equivalente a uma dezena de hidrelétricas do porte de 
ltaipu. 

Além das existentes, há, em construção, cerca de trezentas usinas atômi
cãS rio mundo, para ampliar a capacidade geradora em torno de duZentos i:: 
setenta nlil megawatts, atê 1985: 

Dominando a produção mundial, os Estados Unidos, com suas setenta e 
uma usinas; totaliza mais de 51 mil megawatts, enquanto a Grã-Bretanha, 
com 33 usinas, atinge dezOito mil megawatts e a União Soviética, com 22, 
so!l!a 13 mil megawatts, vindo acima dela o Japão com 22 usiÕas, mas totali
zando 14,5 mil megawatts. 

- Seguem esses PaíSes, em Iriiportância, a França, com mais de oito mil 
~t?gawatts, ~ Ale~anha Ocidental com quase nove mil megawatts e O Cana
dá, com 10 usinas, somando cinco _mil e quii:tlir!ilios inegawatts. 

Constróem-se nós Estados Unidos mais 105 u_nidades, para ampliar sua 
capacidade nuclear a cerca de 120 mil megawatts; na França, montam-se 37 
novas u~_ipas'--' ç~m capacidade _g~radC?~_a de cerca de 49 mil m~gawatts, não 
menos importantes os programas nucleil-es alemão (20 mil megawatts), Ca· 
nadá (dez mil megawatts), Espanha, mais de 11 rrlil megawatts, Inglaterra, 
com ~~~ mil mega~a~ts e _o Japão, com cerca de seis mil megawatts. 

CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO 

O Brasil não- poderia ficar excluído dess.e contexto, tanto mais quanto 
que, a partir desra -década, não haverá país realmente desenvolvido sem o 
domínio e uso da energia riuclear. 

Verifica.:.se qué-a itnplaOtãÇãó" de programas de utilização-tanto da fissão 
como da fusão nucleares não tem sido monopólio de nações consideradas de
senvolvidas, pois o Brasil, a Argentina, a COréiã. e~ a India prosseguem em 
avançados estudos a aplicação das diversas técii_iCas de domínio do átomo 
para fins pacíficos. 

os- ~n~i~~_os j~ c~m~tr_Ui~am frês Li~~ naS, que :operam o:ais de seiscentos 
megawatts, ostentanto aprecfâvel iridependêncíã tecnológiCa, tanto que, aso
lução encontrada pelo Brasil, para suas usinas termo~nucleares, procedente 
da Alemanha. tem sido cotejada com a tecnologia_ indiana. 

Se o Çanadájã -é úma potênCi~ ~tônüca, _ser* didí~il impedir que a Coréia 
o seja, ein d~z anos, pois, com uma usina de mais de 560 megawatts em ope
raç?i.c.' constrói m:iis seis, no intuito de elevar, até ó fiin da década, sua pro
dw;:4v para o atendimento de- metade da sua demanda de energia elêtrica. 

O MéXicO, a Argentina:; o· Brasil e, dentro em breve, o Peru, o Chile e a 
Colômbia ~t~o destinadqs a constiSU:i:, antes do fim do séCulo, um potencial 
atõ.rnk:o sU.jjef!.ór __ ã Viilte mil megawatts. - -

S-e o átorito lembra uma tragê:dia guerreira, na década de 1940, o certo é 
que o emprego da energia nuclear, para fins pacíficos, estã cada vez mais di
fundido no mundo. Ela é que permite a construção tanto da_bomba de cobal
to como de uma seringa descartável, enquanto os isótopos radioativos têm 
crescente emprego na medicina, multiplicando-se sua pesquisa no campo da 
alimentação, embora seu emprego mais comum esteja nos. reatares nucleares, 
para a-geração de calor, que ~_ove t~ens_. navios, avfões, funde minérios e pro
duz energia elétrica. Na siderui-glã, na química e outras aplicações, o átomo 
pode ser usado como o petróleo, conseguindo elevar a temperatura de gases 
até mil gratis Ce!Jtígrados, para a obtenção do monóxido de carbono e do car
vãO gaScific3.d0, na próduç~o _de aç_o, papel, plãsticos, tecidos. 

, () NOSSO URÂNIO 

O desenvolvimento da pesquisa atômica tomou grande impulso a partir 
da desc(!berta do urânio, de número atômíco noventa e dois, encontrado na 
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nature2.a em mistura de três isótopos, dos quais só o 235 ou U 5 é físsil, ou seja, 
capaz de gerar energia nuclear pela fissão. Também possuímos o tório, que é 
mat~ial fertil, podendo transformar-se em urânio físSil. 

Em 195f, começaram as pesquisas no Brasil e, em 1956, coni acriação da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, elas se multiplicaram, graças a um 
convênio com a·u.s. Geological Survey, até l9_6Q._ 

Foi quando iniciamos a ~ooperação francesa, pelo Com!siarial_à_ L'Frú!f~ 
gie Atomique. até 1966, permitindo a formação de dezenas de técnicos brasiM 
!eiras nas pesqufsas de urânio, resultando na identificação das primeiras reM 
servas de Poços de Caldas. 

Quando o Brasil assinou o Acordo Nuclear com a Alemanha, dispunha, 
em Caldas (MG) e Figueira (PR), de li mil toneladas de urânio, para explo
ração a preços competitivos, sem contar ocorrências em Araxá, Olinda e Ja~ 
cabina (BA), onde esse minérío está misturado com o ouro, o que torna sua 
exploração mais cara. 

Como o urânio possui muito pouco material físsil, usa~se elevar a taxa de 
irradiação, conhecida como enriquecimento, obtendó~se esse resultado pela 
difusão gasosa, pela ultracentrifugação, pelojato centrífugo e por um -preces~ 
so aerodinâmico desenvolvido pela Àfrica do Sul, com características asseme~ 
lhadas à da centrifugação a jato. 

Sendo o mais antigo, o proceSso da difusão gasosa-·eri"rrquece-õ urânio a 
90%, sendo monopólio das potências nucleares, exigível, para tornar~se eco~ 
nômico, uma capacidade de oito e meio milhões de unidades de trabalho se~ 
parativo por ano, o que atenderia à demanda de 60 usinas de capacidade de 
Angra II. 

Até meados do decênio de 1990, pretendemos ter instaladas cinco usinas, 
pelo menos. 

O enriquecimento pda ultracentrifugação vem sendo desenvolvido prin~ 
cipalmente pelos japoneses, segredo militar, pois o enriquecimento chega a 
noventa por cento. O consórcio da URENCO (Inglaterra, Alemanha e Ho
landa) produzem o urânio por centrifugação. 

Ainda não foi testado iÓdustrialmente ojet nozzle. ou seja, o jato centrí
fugo, a que o Brasil tem acesso pelo seu acordo nuclear com a Alemanha. 
Apresenta a vantagem de não exigir elevadas dimensões de produção, 
chegandoMse ao enriquecimento de três por cento em número menor de está~ 
gios, além de mais barato de operar, embora seu elevado consumo de energia, 
que, reduzido, possibilitará sua víabilização econômica. 

Quanto ao plutônio, não é encontrado na natureza, mas ~esu_lta da trans
mutação do urânio 238, num reatar, sendo extraordinária Sua capacid~~e ge
radora de energia, embora seu manuseio exija severos cuidados técn_!cos. 

lnteressaMnos, mais precisamente, o urânio, pelas reservas de que dispo
mos. Minerado, até chegar ao reatór, passa por um complexo processo de 
preparação, no qual se recuperam urânio e plutônio fíSse1s, armaZenados 
como rejeito radioativo. 

Atravessa as seguintes fases o processo~ Mineração, ou seja, a extração 
da terra; concentração, para a obtenção do "yellow cake"; conversão, trans~ 
formado em bolo amarelo num composto conhecido como hexafluoreto de 
urânio, ou UP sólido; enriquecimento, para elevar o teor desse hexafluoreto 
a U621 s; fabricaçãO de elemento combustível ou pastilhas de U02

, condiciona
dos em tubos apropriados; irradiação, ou seja, a cõlocaÇão do combustível no 
reato r para a geração de energia; reprocessamento, para recuperaçãO do plu~ 
tônio e urânio físsil do combustível .. queimado"; finalmente, a eliminação 
dos rejeitas radioativos, rriediante tratamento especial, depositando-se o ''lixo 
atômico" onde não afetem os seres vivos e o meio ambiente. 

Toda essa larga digressão pode dar uma Iigeifa medida do esforço que te
mos feito para ingressar na era nuClear, vencendo, principalmente, os receios, 
quanto à periculosidade do processamento do urânio e os resultados desas~ 
trosos da disseminação dos seus rejeitas. 

O TÓRIO 

Além do urânio, dispomos de tório, conforme pesquisas iniciadas em 
1965 pelo Instituto de Pesquisas Radioativas, o que levou a NUCLEN a acre
ditar que o Brasil pudesse criar seu próprio reator de tório. 

Ocor-re que, até agora, ainda não se obteve, no mundo, um combustível 
nuclear a partir do tório-, o· que não desanima os nossos pesquisadores e os 
cientistas mundiais.- --

Quanto ao nosso programa nuclear, pretende, antes de tudo, a nacionali
zação crescente dos equipamentos e componentes das usinas. Se em Angra I 
menos de 10% eram de fabricação nacional, esse índice sobe para 35% em An
gra 11 e III, devendo superar os 50% a partir da 4• usina da NUCLEP. 

O- programa -atômicÔ brasileiro espe-ra Que, na nona usina, a nacionali
zação seja da ordem de noventa por cento. 

Este pareceMnos o aspecto mais- importante da questão e, no particular, 
tem sido satisfatório o apOíó da tecnologia alemã, que nos propicia os reata
res programados pela NUCLEBRÁS, enquanto CONF AB estã construindo 
uma fábrica apenas para atender ao programa nuclear, num investimento su
perior a quinhentos milhões de cruzeiros, fabricando, com tecnologia da 
K WU, o vasü de contençãn; com 56 metros de diâmetro e 2.500 toneladas de 
peso. 

É jus_tamente o fato de termos pesquisado esses dados, acompanhado 
esse desempenho, tomado conhecimento de todos os cuidados afetos à po
luição, evitada a qualquer custo, _que nos faz confiar no programa atômico 
brasileiro; que costuma ser tratado com um cetto emocionalismo, que não é 
mais compatível com o desenvolvimento tecnológico e a maturidade emocioM 
nal do povo brasileiro. 

Ap6s- a ãbordágem que eSlainos fazeitdâ sobre as diversas formas de 
energia, esperamos, em um pronunciamento específico, darmos nossa opi
nião sobre a política energética. Faremos uma análise crítica da atual política, 
neste setor tão vital para nossa economia, muito especialmente sobre a ener
gia nuclear, sob_r_-e o acordo com a Alemanha para a construção das usinas nu
cleares. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinâria a realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em tu"in6 -Unico, do Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de 
1981 (n• 79/80, na Câmara dos Deputados), que ratifica o texto do Acordo 
Internacional da Borracha Natural de 1979, aprovada na IV Sessãu da Confe
rência ~as Nações Unidas sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, 
Suíça, de 24 de setembro a 5 de outubro de 1979, e que foi subscrito pelo Bra
sil em 30 de junho de 1980, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 107 e 108, de 1982, das Comis
sões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Economia. 

-2-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n9 45, de 1982), do Projeto de Decreto Legislativo n9 
18, de 1981, (n' 81/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo no Campo da Propriedade Industrial, concluído entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República _Francesa, em Pa
ris, a 29 de janeiro de 1981. 

-3-

Discussão, em-turno único, da redação fi~~BV:éfecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n" 49, de l982),do PrQj~tJ:UJ.i_peçj_ç{O.J,...egislativo n" 
20, de 1981 (n• 91(81, na Câmara dos Depu-üidos), qu<õ aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Econômica, Científica, Técnica e Cultural, concluído 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli~ 
ca Popular do Congo, eil_l Brasília, a 18 de fevereiro de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.) 
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ATA DA 33~ SESSÃO, EM }Q DE ABRIL DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDf:NCIA DO SR. PASSOS PÓRTO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Evandro Carreira - Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire---:- Alberto Silva -
Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor 
Maria -- Dinarte Mariz- Martins Filho ---:- Cunha Lima - Humberto Lu
cena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vi
lela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Maga
lhães-- Lomanto Júnior- Luiz Viana --João Calm_o_n_- Amaral Peixoto 
-Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino...;.... Itamar Franco 
- Tancredo Neves - Amaral Furlan - Franco Montoro - Benedito Fer-
reira- Lázaro Barboza- Affonso Cãniargo--- Evelásio Víeíài- Jaison 
Barreto - Pedro Simon. 

O Sr. PPRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista do presença acusa o 
comparecimento de 41 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sobre a proteção de Deus iniciamos ilossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário irâ proceder à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECERES N•s 113 E ll4, DE 1982 

PARECER N• 113, DE 1982 
Da Comissão de Finanças. Sobre o Oficio "S" n9 2, de 1982 (n9 

826/81, na origem), do Senhor Governador do Estado do Rio de Ja
neiro, solicitando autorização do Senado Federal para contratar ope
ração de empréstimo externo, no va1or de US$ -zo,OOO,OOO.OO (vinte 
milhões de dólares norteRamericanos) destinada a financiar a impor~ 
tação de equipamentos para reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. 

Relator: Senador Tancredo Neves. 

O Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro solicita ao Senado 
Federal, nos termos do art. 42, item IV. da Constituição; a competente auto
rização para que aquele Estado possa contratar uma-operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, destinada a fi
nanciar a importação de equipamentos sem similar nacional, para reapare
lhamento do Corpo de Bombeiros. 

2. Trata-se de operação de investimento deStinada a atender -à popu
lação daquele Estado e, em especial, as camadas sociaiS mais carentes, restrin-
gindo as perdas e danos decor_rentes de catástrofes, incêndios e calamidades 
naturais ou fortuitas, por inteirnédio da atuação do Corpo de Bombeiros do 
Estado do Rio de Janeiro. 

3. Anexo ao processado estã um estudo realizado pelo Comando Geral 
do CBERJ onde foram definidas todas as necessidades básicas da corporação 
quanto ao número, especificaçã9, preços de aquisição de todos os equipa~ 
mentes, viaturas e embarcações operacionais, de fabricação estrangeira, sem 
similaridade no País, "definindo as que, no momento, são economicamente 
onerosas e as que precisam ser adquiridas". 

4. Neste anexo é feita referCnciâ ao fato de que após a fusão, o Corpo 
de Bombeiros vem sendo "contemplado no Orçamento-Programa com recur
sos ordinãrios sempre inferiores à correção inflacionária, no tocante à do
tação de capital. C_o_m isso, a substituição de parle-da frota não pode ser aten
dida, ficando totalmente impraticável sua expansão". Em quadro comparati
vo foram relacionadas as despesas correntes e de capital, de 1978 a 1980, ha
vendo quanto ao itt:;m ·· •d.pital" uma contínua redução de investimentos, im
possibilitando a Corporação de melhorar a qualidade do atendimento. 

5. Em atendimento às normas estabelecidas por esta Comissão foram 
enviados efou solicitados os seguintes elementos principais, indispensáveis 
para exame de pleitos da espécie. Assim temos: 

a) Dívida Consolidada Interna 
e Externa 

a1- Interna~ Cr$ 98.119.813 (Intra+ Extralimite) 
a2 - Externa ~ Cr$ 22.381.670 (*) 

Total~ Cr$ 120.500.683 

posição em 31-12-81. 
Em: Cr$ 1.000,00 

Conversão I US$ ~ 127,00 

b) Cró_oograma de pagamento da dívida interna (intra+c_xtra) e da dívida ex~ 
terna. 

Ano Intralimite=Extralimite Externa 

19&2 
672.617 18.509.588 

1983 Cr$ 17.923.098 _ 612.617 
1984 ...•.•..• = Cr$ 16.502.321 672.617 
1985 ••••••••• = Cr$ 15.521.577 2.147.232 
1986 •••••••.. = Cr$ 14.983.276 3.302.348 

c) Previsão da Receita 

198 r (realizada) .... , .... . 
1982 (orçada) ............ _ 
1983 ... ·--- ............. . 
1984 ................ ··-·· 
1985 ............. ·~· ... . 
1986 ............. _._ .. . 

Cr$ 167.571.383 
Cr$ 294.448.903 
Cr$ 492.729.668 
Cr$ 821.188.545 
Cr$ 1.371.384.870 
Cr$ 2.290.212.732 

Total 

Cr$" 
17.836.971 
!8.595.715 
17.174.938 
17:668.809 
18.285.624 

Em: Cr$ 1.000.00 

d} __ Posição do endividamento em função da receita arrecadada em 1981 (Res. 
n•s 62/75 e 93/75): 
- Receita arreCadada- em 1981 - operações de" ciédito realizadas = 

Receita Líquida em 1981 = CrS 176.285.095 mil (corrigida em 31-01-82) 
Receita Líquida para Cãlculo = Cr$ 176.285.095 mil. 

e) Limites Regulamentares: 
I- Montante Global 
II - Dispêndio anual mâximo 

f) Limites Reais: 
I- Montante Global 
II -Dispêndio anual máxímo= 

Cr$ 123.399.500 mil 
Cr$ 26.442.750 mil 

Cr$ 120.500.683 mil 
Cr$ 18.509.-588 mil (em 1982) 

6. Em função dos dados acima e príncipalmente da -receita líqUida em 
1981,~ Corrigida "atê jailéiro de--i 982, cón1-ba5e no art. 29 -da ·R'éSOluçãO ·n9 62,_de 
1975, o Estado do Rio de Janeiro poderá ter um Montante Global de Cr$ 
123.399.500 mil e um dispêndio anual mãximo de Cr$ 26.442.750 mil. 
Verificou·se que o Montante Global (item I) estã em Cr$ 120.500.683 mil e o 
Dispêndio Anual Mãximo (item II), em torno de Cr$ 18.509.588 mil. Assim, 
há folga quanto a estes dois itens. 

7. De outra parte, a receita prevista; serripre Crescerite, irá dilatando as 
margens para novos montames e dispêndios anuais. Concluímos~ a~sim, que a 
operação é viável financeiramente. Por outro lado, o reequipamento do Cor
po de Bombeiros trará a diminuição de perdas e danos a toda a população da
quele Estado, decorrentes de catástrofes, iricêndios e calamidades naturais ou 
fortuitas. 

8. Para atender as disposições do Regimento Interno e da legislação 
pertinente, foram anexados ao processado os seguintes documentos: 

a} cópia da Lei Estadual n• 481, de 12 de novembro de 1981, autorizan
do o Poder Executivo a contratar uma operaçãO de crédito externo até o 
montante de USS 20t0 milhões; 

b} Aviso n• 1.214, de 9 de dezombro de 1981 da SEPLAN, reconhecendo 
o carãter prioritário da operação bem como a capacidade de pagamento do 
Estado; 

c} Exposição de Motivos n• 394, de 18 de dezembro de 1981, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da 
República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins 
do art. 42, item IV, da Constituição; 

d} Ofício (FIRCE·CREDE 81/328) do Departamento de Fiscalização e 
Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, con
forme atribuições -conferidas pelo Dec. n• 84.128, de 29·10·79; e 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa). 
9. O exame das condições creditícias da operação será efetuado pelo 

Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil nos 
termos do art. 1• inciso II do Dec. n' 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que 
aprrsentada a respectiva minuta de contrato com o· grupo financiador. 
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10. Por fim, o Senhor Presidente da República autorizou o Senhor Go
vernador do Estado do Rio de Janeiro a dirigir-se ao Senado Federal, na for
ma do art. 42, item IV, da Constituição. 

11. No .caso, foram cumpridas as exigências do Regimento Interno 
(art. 403, alíneas a, b e c). Face o exposto, opinamos favoravelmente à solici-
tação, nos termos do seguinte · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1982 
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro â rea_lizar ope

ração de empréstimo externo, no valor de USI 20,000,000.00- (vbite 
milhões de dólares norte-americanos) destinadO ao Programa de Rea
parelhamento do Corpo de Bombeiros daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de JaneirQ autorizado a realizar, 

com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) ou o equiva
lente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indica
do sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, 
destinada a financiar a importação de equipamentos, sem similar nacional, 
para o Programa de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Art. 2'? A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícías da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação ·com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. I'?, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n9481, de 12 de novembro de 1981, autorizadora da operação. 

Art. 3'? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissõ_es, 25 de março· de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente 

em exercício- Tancredo Neves, Relator -Alfonso C amargo", cj restrições
Almir Pinto -José Lins -José Fragel/i- Raimundo Parente- Bernardino 
Viana- Martins Filho- José Richa. 

PARECER N• 114, DE 1982 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n'? 18, de 1982, da Comissão de Finanças, que "autoriza o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos) destinado ao Programa de Reaparelhamento do 
Corpo de Bombeiros daquele Estado". 

Relator: Senador Tancredo Neves 
De autoria da Comissão de Finanças, o presente projeto de resolução au

toriza o GoVerno do Estado do Rio de Janeiro a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moe
das, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação 
do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar 
a importação de equipamentos, sem similar nacional, para o Programa de 
Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 

2. O artigo 29 do projeto ora sob o nosso cxaine estabelece que a ope
ração rtalizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, in
clusive o exame das condições credit!cias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do art. I•, item II, do Decreto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedeci
das as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-finailceirã. do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Esta
dual n'? 481, de 12 de novembro de 1981, autorizadora da opeiação. 

3. Para atender as disposiÇões do Regimento Interno da legislação per~ 
tinente, além das exigências eStabelecidas pela ComissãO de Finanç-as, confor
me se conclui do exame do seu parecer, foram anexados ao processado, os se
guintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n' 481, de 12 de novembro de 1981, autorizan
do o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito externo até o 
montante de US$ 20,0 milhões; 

b) Aviso n' 1.214, de 9 de dezembro de 1981 da SEPLAN, reconhecendo 
o carãter prioritário da operação bem como a capacidade de pagamento do 
Estado; 

c) Exposição de Motivos n' 394, de 18 de dezembro de 1981, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da 
República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins 
do art. 42, item IV, da Constituição; --

d) Ofício (Firce-Crede 81/328) do Departamento de Fiscalização e Re
gistro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, conforme 
atribuições conferidas pelo Dec. n' 84,128. de 29-10-79: e 

e) Comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa). 
4. O exame das condições creditícias da operação serã efetuado pelo 

Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. J'?, inciso II, do Dec. n'? 74.157, de 6 de junho de 1974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato com o grupo financiador. 

5. Foram cumpridas as exigências constantes no art. 403, alíneas a, b e 
c, razão por que, na forma do art. 108, item VI, ambos do Regimento Inter
no, a Comissão de FiilaD.ças opin-oU favOravelmente ao pleito do Senhor Go
vernador do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do projeto de resolução 
que apresentou. 

6. Nada hã que possa ser argüdo contra a proposição, no que compete 
a esta Comissão eXaminar, e está corretamente formulada sob os ângulos 
constitucionais e jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter tramitação 
normal. 

Sala das Comissões, l'? de abril de 1982. - Aderbal Jurema, Presidente, 
em exercício - Tancredo Neves, Relator- João Calmon - Almir Pinto -
José Lins - Martins Filho -Bernardino Viana - Lázaro Barbosa. 

PARECERES N•s 115 E 116, DE 1982 
PARECER N• 115, DE 1982 

Da Corilissão de Finanças. Sobre o Oficio "S" n'? 42/81 (n9 
2.516/81, na origem), do s-eiihõr GOvernador do Estado do- Paraná, 
solicitando autorização do Senado Federal para contratar operações 
de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarent~ mi
lhões de dólares norte-americanos) destinado a Programas de Investi
mentos do Estado. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Senhor Governador do Estado do- Paraná, solicita ao Senado Federal, 
nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, a competente autorização 
para que aquele Estado possa contratar uma operação de empréstimo exter
no;-no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, para aplicação 
em projetes prioritãrios constantes do Piogram-a de Investimentos do Estado, 
especialmente na realização do Programa de Apoio aos Pequenos Núcleos 
Urbanos. 

2. Anexo ao processado encontra-se o Plano de Aplicação dos vários 
Programas para 1982, conforme o quadro a seguir: 

CrS 10' 

Fonte de Necessidades 
Programas 

recursos de aplicação 

I - Programa rodovias _alimentadoras e Total 14.795.000 
outras Tesouro 9.150.000 

Op. crédito 5.645.000 
2- Programa erosão Total 395.000 

Tesouro 195.000 
Op.crédito 200.000 

3- Programa reparos Total 405.000 
Tesouro 105.000 
Op.crédito 300.000 

4- Programas de base agropecuãria, Total 2.340.000 
voltados a microrregiões, carentes, Tesouro 1.523.000 
regularização fundiária e assistência <Jp. crédito 817.000 
ao pequeno produtor rural 

5- Programa abastecimento, Total 1.584.000 
comercialização e armazenagem Tesouro 253.000 

Op .. crédito 1.331.000 
6-=- Programa desenvolvimento de pólos Total 2.503.000 

industriais Tesouro 378.000 
Op. crédito 2.125.000 

7- Programa saneamento Total 7.009.000 
Tesouro 2.432.000 
Op. crédito 4.577.000 

8- Programa urbanização Total 2.380.000 
Tesouro 1.080.000 
Op. crédito 1.300.000 

--Total 31.411.000 
Subtotal Tesouro 15.116.000 

Op. crédito 16.295.000 
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P'rogo·.9.mas 

9- Outros programas, inclúindo 
educação e cultura, saúde e 
assistência, aprovados em orçamento 

Total Geral 

Total 
Tesouro 
Op. crédito 
Total 
Tesouro 
Op. crédito 

22.659.000 
15.499.500 
7.159.500 

54.070.000 
30.615.500 
23.454.500 

3. Foram ainda enviados, em detalhes, os vârios projetas a sererif de
senvolvidos no programa global, com a relação descritiva desses projetas e 
respectivos objetivos e finalidades pretendidas. 

4. Em atendimento às normas estabelecidas por esta Comissão~ forãm 
enviados efou solicitados .os seguintes elementos principais, indispensâveis 
para exame de pleitos da espécie. Assim temos: 

a) Dívida Consolidada Interna - após: 30-10'81. 
e Externa Valor em Cr$ 1.000,00 

a.l- Intralimite = 1.231.216 
a.2 - Extralimite = 4.502.735 
a.3 ~-Externa 

Total 
36.550.389 (equivalente a US$ 318,3 milhões) 

= 42.284.340 

Obs: I US$ =Cr$ 114,83 de 30-L0-81 

b) Cronograma de pagamento da dívida interna (intra+extra), e da dívi
da externa + operação em exame. 

Interna (X) 

1980 .............. • 
1981 ............. ·' 
1982 ............. ·' 
1983 ............. ·' 
Após 1983 ......... • 

Externa 

Valor: Cr$ 1.000,00 

6.211.800 
XX 

XX 

XX 

(X) (Amortização +juros) (xx) após 1982 • Cr$ 92.863.000 

CC.Cy Demonstrativo da capacidade legal de endividamento (Res. n9s 62/75 e 
93/76 - Senado Federal). 

Em função da receita arrecadada em 1980, deduzidas as operações de 
crédito e corrigidas até 30-10-81, temos: 

l-Montante Global Cr$ 50.121.770 
II- Crescimento-real anual Cr$ ·14.320.506 
lli - Dispêndio Anual mãximo Cr$ 10.740.379 

5~ Assim, analisada a dívida do Estado do Paranã- de forma global (in
terna + externa) para efeito de cumprimento das normas traçadas por esta 
Com1SSão, verificamos-t:fUe: -

a) quanto ao montante global (item I), o Estado possui um limite de Cr$ 
50:121.770.000,00 contra um montante real de Cr$ 42.284.340.000,00, com 
um saldo, portanto, p-ara novas contratações interna e externa de CrS 
7.837.430.000,00; 

b) com referência ao dispêndio anual mãxiirió (item- II), para 1981, tere
mos um dispêndio real de Cr$ 7.217.23g.-clOO,OO contra Um limite-autorizado 
de Cr$ 10.740.379.000,00. 

6. Assim, em função do montante global e do dispêndio anual máximo, 
itens principaiS e que definem a capacidade de-pagamento do Estado em ter
mo de sua poupança interna (capacidade para novos investimentos), a ope
ração é possível de ser realizada e não trarã difiCUldades ou encargos financei
ros superiores à sua capacidade de investimento {inargern. de poupanÇa real 
para novos investimentoS), aliãlise e conclusões feitas em função da dívida 
global do Estado para o qual, convém salientar, as Resoluções n9s 62, de 1975 
e 93 de 1976, ambas do Senado Federal, não fixam pai'âmetros, visto que os 
referidos textos limitam ·ou fixain os parâmetros da dívida consolidada inter
na, não havendo referência a dívida externa. 

7. Para atender as disposiÇoes do Regimento Interno e da legislação 
. pertinente, foram anexados ao processado os. seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n• 7.534, de 25 de novembro de 1981 autorizan
do o Poder Executivo contratar uma operação de crédito externo até o monw 
tante de US$100,0 milhões, com o fim que especifica, sendo que nenhuma 
operação externa foi realizada com respaldo na referida autorização; 

b) Aviso n• 1.008, de 21 de outubro de 1981 da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República, reconhecendo o carâter priOritário da ope
ração bem como a capacidade de pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n• 385, de I• de dezembro de 1981, do Senhor 
-tvonísiro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da 
República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins 
do art. .42, it6iri IV, -d~ Constituição; 

drOffcio (FfRCE:BA_CEN 81j301) dOPepartamento de Fiscalização e 
Registro de Capitais Estrãngeiros, credenciando a operação em pauta, con
forme atribuições c:onfefidas pelo Dec. n9 84.128, de 29-10-79; 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa). 
O_ exame das condições creditícias da operação serã efetuado pelo Minis

tério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Br~sil, nos termos 
do art. I•, inciso !Ldo Dec. n• 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apre
sentada a respectiva minuta de contrato com o grupo financiador. 

Por fim, o Senhor PreSidente da República autorizou o Senhor Governa
dor do Estado do Paraná a dirigir-se aO Senado Federal, na forma do Art. 42, 
item IV, da Const{tuiÇão. 

-Foram cumpridas as exigências do Regimento Interno (art. 403, alíneas 
a,- h, C), razão põr que, assim dpinamos favofàvelmente à solicitação, nos ter
ines do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 19, DE 1982 

Autoriza o -Governo do Estado do Paraná a contratar operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi
lhões de dólares norte-americanos) destinada ao Programa de Investi
mentos daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo }9 É o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar, com ~ 

garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 
40,000,00~0a (qu-arenta ih11hõe5 de dólares norte-americanos) ou o equivalen
te em outras moedas, de principal junto a gri.IpO finá.nciador a ser indicado 
sob a orientação do Ministério da Fazenda e do -Banco Central do Brasil, a 
ser utilizado no Programa de_ InvestimentOs daquele Estado, especialmente 
no Programa de Apoio aos PeqU:e~os N~cleos Urbanos. 

· Artigo 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal. inclusive o exame -dãS condições creditícias da operação a 
ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação ~om o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 dejU:nho 
de 1974, obedecidas as demais exigências_ cJos órgãos encarregados da exe
C~ção da política econômico-financeira d_9 Governo Federal, e, ainda, o dis
posto na Lei Estadua.l n9 7 .5_3_4, de 25 de novembro de 1981, autorizadora da 
operação. 

Artigo J9 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das COmisSões, 18 de m~rço de 1982.-_Gabriel Hermes, Presidente, 

em exercício-~ Bernardino Yiana, Relator- Affonso Camçzrgo,-cf _restrições 
- Almir Pinto -..:._-Ma~tinS filho~..:._ Mauro heneVideS --Raimundo Parente
Lourival Baptista - José Fragelli. 

PARECER N• ll6, DE 1982 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Re
solução n9 19, de 1982, da Comissão de Finanças, que "autoriza o Go
vernO do -Estado do Paraná a contratar operação de empréstimo exter
nO, no val~r de USI 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares 
norte-americanos) destinada ao Programa de Investimentos daquele 
Estado". 

Relator: Senãdor Bernadino Viana 

De autoria da Comissão de Finanças, o presente projeto de resolução au
toriza o Governo do Estado do Paranâ .. a rC:alizar, com a garantia da União, 
uma operação de emprê:stimo externo no valor de USS 40,000,000.00 (qua
renta milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moe
das, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação 
do Ministêrio da Fazenda-_e do Banco O;nt_ral do Brasil, a ser utilizado no 
Programa de Investimentos daquele Estado, especialmente no Programa de 
Apoio aos Pequenos Núcleos Urbanos". 

2. O artigo 29 do projeto, ora sob exame, estabelece que 04a operação 
realizar-se-á nos termOs aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
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exame das condições crediticias da operação a ser efetuado pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos-termoS do art. 19, 
item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico~ 
financeira do GovCrno Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n9 7 .534, 
de 25 de novembro de 1981, autorizadora da operação. 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno da legislação per~ 
tinente, além das exi8ências estabelecidas pela Comissão de Finanças, cOnfor
me se conclui do exame do seu parecer, foram anexados ao processado os se
guintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n• 7.534, de 25 de novembro de 1981, autori
zando o Poder Executívo a contratar uma operação de crédito externo até o 
montante deUS$ 100,0 milhões, com o fim que especifica, sendo que nenhu
ma operação externa fOi -realizada com respaldo na referida autorização; 

b) Aviso n• !008, de 21 de outubro de 1981, da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República, reconhecendo o caráter prioritário da 
operação, bem como a capacidade de pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n• 385, de I• de dezembro de 1981, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, favorâv<;l, enviada ao Senhor -Presidente da 
República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins 
do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Ofício (FIRCE-BACEN 81/301) do Departamento de Fiscalização e 
Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, con
forme atribuições conferidas pelo Dec. n• 84.128, de 29-I0-79; 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa). 
4. O exame das condições creditícias da operação será efetuada pelo 

Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. I 'i', inciso II, do Dec. n9 74.157, de 6 de junho de 1974, ass_im 
que apresentada a respectiva minuta de contrato com o grupo financiador. 

5. No caso, foram compridas as exigências constantes no art. 403, alí~ 
neas a, b e c, razão por que, na forma do art. 108, item VI, ambos do Regi~ 
mente Interno, a Comissão de Finanças opinou favoravelmente ao pleito do 
Senhor Governador do Estado do Paraná, nos termos do projeto de reso~ 
lução que apresentou. 

6. Nada hâ que possa ser argüido contra a proposição, no que compete 
a esta Comissão examlriar, e está corretamente forinulada _sob os ângulos -
constitucionais e jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter tramitação 
normal. 

Sala das Comissões, I• de Abril de !982. - A derbal Jurema, Presidente, 
em exercício- Benardino Viana, Relator- José Lins -João Calmon- AIM 
mir Pinto- Martins Filho --Tancredo Neves- Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente-lido-vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. l'i'~Secretârio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 55, DE 1982 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'i' 26, de 1982~DF, que fixa o efeti
vo da Polícia Militar d~ Distrito Federal, altera dispositivo da Lei n9 6.450, 
de 14 de outubro de 1977, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, I 'i' de abril de 1982. -Humberto Lucena- Bernardino 
Viana. 

REQUERIMENTO N• 56, DE 1982 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regfmehto 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n'i' 21, de 1982, de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que altera a denominação da categoria funcio
nal de Inspetor do Trabalho, dispõe sobre o pagamento de Gratificação de 
Produtividade nos casos que menciona, eleva as multas previstas na Consoli
dação das Leis do Trabalho, e dã outras providências. 

Sala das Sessões, }'i' de abril de 1982.- José Lins, Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Passod'ôrto) - Os requerimentos lidos serão 
apreciados após a Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I9MSecretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 57, DE 1982 

Nos termos regimentais, requeiro que nãO seja realizada sessão do Sena
do nos dias 7, 8 e 9 do corrente, nem haja Expediente em sua Secretaria. 

Sala das Sessões, I• de abril de 1982. - Bernardino Viana -Humberto 
Lucena, Líder do PMDB - José Llns - Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 

33, de 1981 (n• 79/80, na Câniiira -dos Deputados), que ratifica o 
texto do Acordo Internacional da Borracha natural de 1979, apro
vada na IV Sessão da Conferência das Nações Unidas sobre Borra
cha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de setembro aS de 
outubro de 1979, e que foi subscrito pelo Brasil em 30 de junho de 
1980, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !07 e !08, de 1982, das 
Comissões: 

-:- De R.elações ExteriQ_res; e 
-De Economia. 

A matériã constou da Ordem do Dia da Sessão Ordinãria de hoje, tendo 
a discussiio encerrada e a votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o -aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2: 

DiscussãO, em turno úriico, da Redação Final (oferecida pela 
ConiisSão ·de Redação em seu parecer n'i' 45, de 1982), do Projeto de 
Decreto Legislativo n• !8, de 1981 (n• 81/81, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do A-cordo no Campo da Propriedade In
dustrial, concluído entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris, a 29 de janeiro 
de 1981. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do_ Regimento Interno. 
A_ ~~téria vai â ptOmulgação. 

E a seguinte a redação fiiza/ aprovada 

Redação final do Pr:ojeto de Decreto Legislativo n'i' 18, de 1981 
(n• 81/81, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constítuição, e eu, , Presidente do Senado Federal, promul-
go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• , DE !982 

Aprova o texto do Acordo no Campo da Propriedade Industrial, 
concluído entre o_ Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Francesa, em Paris, a 29 de janeiro de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• É aprovado o texto do Acordo no Campo da Propriedade In

dustrial, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa, em Paris, a 29 de janeiro de 1981. 

Arf. 29 ·Este Decreto Legislativo -entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 3: 

Discussão, em tuna único, da RCdação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n• 49, de 1982), do Projeto de 
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Decreto Legislativo n• 20, de 1981 (n• 91/81, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, 
Científica, Têcnica e Cultural, concluído entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Popular do 
Congo, em Brasrtia, a 18 de fevereiro de 1981 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

como _aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno. 
A matêria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 20, de 1981 
(n' 91/81, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da ConstitUição, e eu, C-,- Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• PE 1982 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científica, 
Técnica e Cultural, conclufdo entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da Republica Popular do Congo, em Brasflia, 
a 18 de fevereiro de /981. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 h aprovado o texto do Acordo de CooperaÇão Econômica, 

Científica, Técnica e Cultural, concluído entre o Goverilcl·da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Popular do Congo, em Brasília, a 
18 de fevereiro de 1981. 

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

cação. 

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. _ _ _ 

Sobre a mesa, redação final do Projeto de Decreto L~gislativo n9 33/81, 
aprovado n_a Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos do parágra
fo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver ?bjeç~_o do Ple
nário, serâ lida pelo Sr. 19-Secretãrio. (Pausa.) 

~ lida a seguinte 
PARECER N• 117, DE 1982 

Da Comissão de Redação 

Redaçiío final do Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de 1981 
( n9 79/80, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Martins Filho 
A Comissão apresenta a redação final do ProjetO de Decreto Legislativo 

n• 33, de 1981 (n' 79/80, na Câmara dos Deputados), 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, Suíça, de 24 de setembro a 5 de outubro de 1979, e que foi subscrito 
pelo Brasil em 30 de junho de 1980. 

Sala das Comissões, l de abril de 1982.- Bernardino Viana. Presidente 
--Martins Filho, Relator- Agenor Maria 

ANEXO AO PARECER N• 117, DE 1982 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 33, de /981 

(n' 79/80. na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. -44, 
inciso I, da Constituição, e eu,_, PreSidente do Senado Federal, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•. , DE 1982 

Aprova o texto do Acordo Internacional da Borracha Natural de 
1979, adotado na IV Sessão da Conferência das Nações Unidas sobre 
Borracha Natural, realizada em Genebra, Sufça, de 24 de setembro a 5 
de outubro de 1979. e que foi subscrito pelo Brasil em 30 de junho de 

/980. 

O Congresso Nacional decreta: .. 
Art. l• É aprovado o texto do Acordo Intemacional9a}lorracha Na

tural de 1979, adotado na IV Sessão da Confer_ênçia das Nações Unidas sobre 

Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de setembro a 5 de ou
tubro de 1979, e que foi subscrito pelo Brasil em 30 de junho de 1980. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A redação final lida vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido ~ aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 58, DE 1982 

Nos termos do art. 3_56. çlo Regimento Interno, requeiro dispensa· de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n' 33, de 1981. 

Sala das Sessões, l de abril de 1982. ~ José Uns. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Aprovado o requerimento, 
passa-se à apreciação da redação final do Projê:to--de Decreto Legislativo n9 
33, de 1981. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encermda a discussão. 
Em Votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Vai-se passar, agora, à apre
ciação do Requerimento n9 55/82, lido no Expediente, de urgência para o 
Projeto de Lei do Senado n' 26, de 1982-DF. 

Em votação o requerimento:. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Ãprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação dli matéria. 

Discussão;- em turno-ifniCô, do Projeto de Lei do Se'nado n9 
~ 26, de 1982:.DF, que fixa o efetivo da--POlíCia Militar do Distrito Fe

deral, altera disp-ositivo da Lei n9 6.450, de 14 de outubro de 1977, e 
dá outras providências (dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça, do Distrito Federa~ e de Finanças). 

Sobre a mesa, os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e.do 
Distrito Federal, que serã-o lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 
PARECERES N•s 118 E 119, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1982-DF, Mensagem 
n9 27, de 1982 (n9 088, de 22/3/82, na origem), que "fixa o efetivo da 
Polícia Militar do Distrito Federal, altera dispositivo da Lei n9 6.450, 
de 14 de outubro de 1977, e dá ~utras_ providências". 

PARECER N• 118, DE 1982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Bernardino Viana 
O Projeto sob exame, originário do Poder Execqtivo altera a Lei n9 

6.646, de 16 de maio de 1979, com o objetivo de fix.ar o efetivo da Polícia Mi
litar do Distrito Federal em 5.389 (cinco mil, trezentos e oitenta e nove) 
policiais-militares. 

Na Exposição de Motivos qtie acoinpanha a Mensagem do Exmo. Sr. 
Presidente da República, o Governador Aimê Lamaison, assinala que, "pre
vista para cada dois anos, nos idos de 1967, para que pudesse acompanhar o 
vertiginoso crescimento da nova Capítal Federal, a revisão dos efetivos da 
PMDF somente se verificou em duas únicas oportunidades - nos idos de 
1970, quando do advento da Lei n9 5.622, e em data mais recente, com o au
mento de somente 50<Jsoldados, autorizados pela Lei n9 6.646, de 16 de maio 
de 1979". 

A matéria tem fundamento legal no art. 39 da Lei de Organização Básica 
da Polícia Militar do Distrito Federal - Lei n• 6.450, de 14 de outubro de 
1977 -, e, na espécie, há de considerar-se ainda, como informa o 0'0-Verna
dor do Distrito Federal, na sua Exposição de Motivos, que a pretendida am~ 
pliação do efetivo da PMDF, foi previamCnte submetida ao Ministério do 
Exêrcito;- qüe a teria aprovado. 

Diante do exposto e tomo inexistem óbices quanto aos aspectos jurídico 
e Constitucional, nosso parecer é pela aprovação do projeto sob exame. 

Sã1a das Comissões, }9 de abril de 1982.- Aderba/ Jurema, Presidente, 
em ex.ercicio.- Bernardino Viana, Relator- Tancredo Neves- José Lins
João Ca/mon - Martins _Filho - Almir Pinto - Lázaro Barboza. 
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PARECER N• 119, DE 1982 
Da Comissão do Distrito Federal 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
O presente Projeto de Lei, de iniciativa do Presidente da República, fixa 

em 5.389 o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal. E, para efeito de in
clusão dos Quadros de Oficiais Policiais-Militares Capefàes, de Oficiais 
Policiais-Militares de AdministraçãO e de Oficiais Policiais-Militares Especia
listas, o art. 36 da Lei n• 6.450/77 (que dispõe sobre a Organização Bâsica da 
PMDF) passa a vigorar com a segUinte redação: 

"Art. 36. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal 
compõe-se: 
I - Pessoal da Ativa: 

a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros: 
-Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM); 
-Quadro de Oficiais Policiais-Milit~res de Saúde (QOPMS) 
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelães (QOPMC); 
- Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Administração 

(QOPMA),e 
- Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas (QOP-

ME); 
b) Praças Especiais da Polícia Militar, compreendendo: 
- Aspirantes-a-Oficial PM; e 
- Alunos-Oficiais; 
c) Praças Policiais-Militares (Praças PM); 

II - Pessoal Inativo: 
a) Pessoal da Reserva Remunerada; e 
b J Pessoal Reformado. 

§·1, O Quadro de Oficiais de Administração (QOA) e o Qua
dro de Oficiais Espeéialistas (QOE), deClaradoS em extinçãO pelo ar
tigo 43 desta Lei, são reativados e passarão a deriomínar-se, respec
tivamente, Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Administração 
(QOPMA) e Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas 
(QOPME). 

§ 29 Fica declarado em extinção o Quadro de Oficiais Músicos 
(QOM), de que trata a Lei n• 5.622, de I• de dezembro de 1970, ob
servado para o referido Quadro, o disposto no parãgrafo único do 
artigo 43 e no artigo 44 desta Lei. 

§ 39 Compete ao Governador do Distrito Federal, mediante 
Decreto, regulamentar os Quadros de que trata este artigo, por pro
posta do Comandante Geral da Corporação, ap6S à ·apreCiação e a 
aprovação do Ministério do ExércitO." 

É evidente a necessidade de atualização do efetivo da Polícia Militar do 
Distrito Federal. Essa corporação é de extraordinária írilportância para a 
vida da comunidade, pelo que representa em manutenção da ordem que, cada 
vez mais, é perturbada. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de Lei. 
Sala das Comissões, -19 de abril de 1982.- Lourival Baptista. Presidente. 

-Bernardino Viana, Relator.- Almir Pinto- Martins Filho- Lázaro Bar
boza - José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do proM 
jeto. 

O Parecer da Comissão do Distrito Federal é favorável. 
Solicito ao nobre Senador Almir Pinto o Parecer da Comissão de Fi

nanças. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para proferir parecer)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Atendendo a expediente endereçado pelo Senhor Governador_ do Distri
to Federal, nos termos dos artigos 51 e42, V, da Constituição Federal, o Se
nhor Presidente da República encaminha à consideração desta Casa projeto 
de lei tendo por objetivos a fixação do efetivo da Polícia Militar do Distrito 
Federal e alteração de dispositivo constante na Lei n9 6.450, de 14 de outubro 
de 1977. 

No que concerne à alteração do efetivo da Corporação, aduz á Expo
sição de Motivos que acompanha a Mensagem presidencial, yerbis: 

~'Entre os dispositivos ditados pela mencionada Lei de OrganiM 
zação Básica da PMDF, emerge como medida prioritária a revisão 
de seus efetivos, através de lei específica, na forma prevista em seu 
artigo 39:-

"Art. 39. O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal 
serã fixado em lei específica -Lei de FixaçãO de Efetivos me-

diante proposta do Governador do Distrito Federal, ouvido o 
Ministério do ExércitO." 

Essa revisão periódica dos efetivos das Corporações Militares 
do Distrito Federal decorre, ainda, de norma legal bastante antiga, 
constante do artigo 69 do Decreto-lei n9 315, de 13 de março de 
1967, época em que se--preVia: 

"Art. 69 -Os efeÜvos dã PÜlÍcia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Disirito Federal serão fixados pelo Poder Legislativo, 
de- aols-ein dois anos, mediante mensagem do Poder Executivo e 
proposta do Prefeito do Distrito Federal." 

Prevista para cadã- dols anos, nos idos de-1967, para que pudes
Se acorriparihar o Vertiiii'10so crescimento da nova Capital Federal, 
a revisão dos efetivos da PMDF somente se verificou em duas úni
cas oportunidades -:-- rtos idos de 1970, quando do advento da Lei n9 
5.622, e em data ma_is recente, com o au_mento de somente 500 solda
dos, autorizado pela Lei n• 6.646, de 16 de maio de 1979. 

Permanecem, pois, os mesmos efetivos de 10 anos atrâs, quan
do a população de Brasília não atingira, ainda, aos 500.000 habitan
tes. 

Não bastasse o crescimento asSombfoso do plano piloto e cida
des satélites da Capital, razões outras avultam dos estudos que tor
nam inadiável a presente proposta de aumento dos efetivos da Polí
cia Militar do Distrito Federal, tais como, a elevação dos índices de 
criminalidade e violência, agravados por problemas de natureza 
sóciO-econõmicos de grande parte de -s'ua população; a necessidade 
absoluta de assegurar um alto grau de tranqüilidade e ordem públi
cas à Capital da República; a criação do NúCleo de Regimento de 
Polícia Montada,_ além daquelas· ditadas pela implantação da nova 
Lei de Organização Básica: e pela criação de diversas categorias de 
especialistas, indispensáveis a uma eficiente atividade de apoio, so-

- rherife-viãveis com o acréscirilo de 1782 policiais-militares em seus 
efetivos.'' 

Pretende, assim, o projeto, a alteração do efetivo da PMDF de 3.607 ho
mens para 5.389, reconhecendo~se o longo período de tempo sem que tivesse 
a Corporação significativo aumento- de pessoal. 

Por outro lado, sugere a proposição seja alterada a Lei de Organização 
Bâsica da PolíCia Militar do Distrito Federal- Lei n9 6.450, de 1977; no sen
tido de que sejam incluídos os Quadros de Oficiais Policiais-Militares Cape~ 
lães (QOPMC), de Oficiais Policiais-Militares.deAdministrção (QOPMA) e 
de Oficias Policiais-Militares Especialistas (QOPME). 

Para tan,to, faz-se mister a modificação redacional do art. 36 do diploma 
legal supracitado. 

RegistreMse que o preenchimento das vagas em questão deverã obedecer 
ao critério de promoções e de concurso, até o ano de 1984, mediante parcelas 
estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo local em consonância com a ne
cessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária. 

Prevê a medida, por derradeiro, que as despesas decorrentes de sua apli
cação hão de correr à conta das dotações constantes do Orçamento do Distri~ 
to FederaL 

- A-Previsão de aumento paulatino dos eretivõs torna viável, sob o aspecto 
das finanças públicas, a noSso ver, a realizaÇão da de"s-pesa advinda com a, 
aplicação dos mandamentos contidos no projeto ora analisado. 

Somos pela aprovação da mitéria. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada a instrução da ma-
téria, passa-se à discussão do projeto em turno único. 

Em _çljsc~ssão. { Pªusa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votãçã6. --- - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

.<a.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de. Redação. 

O SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, redação final de 
matéria em regime de urgência, que será lida pelo Sr. 1 9-Seci'etário. 

E lida a seguinte 

PARECER N• 120, DE 1982 
-Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1982-DF. 
Relator: SenadOr Martins Filho 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 26, 

de 1982-DF, que fixa o efetivo da Polícia Militar do DiStrito Federal, altera 
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dispositivo da Lei n9 6.450) de 14 de outubro de 1977, e dã outras providên
cias. 

Sala das Comissões, I de abril de 1982.- Bernardino Viana, Presidente 
- Martins Filho, Relator - Agenor Maria. 

ANEXO AO PARECER N• 120, DE 1982 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1982-DF, 
que fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, altera dispo
sitivo da Lei n9 6.450, de 14 de outubro de 1977, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 O Cfetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, de que trata a 
Lei n' 5.622, de I' de dezembro de 1970, alterada pela Lei n' 6.646, de 16 de 
maio de 1979, passa a ser fixado em 5.389 (cinco mii, trezentos e oitenta e no-
ve) policiais-militares. · · 

Art. 29 Para efeito de inch,1são nos Qu_adros de Oficiais Policiaís
Militares Capelães (QOPMC), de Oficiais Policiais-Militar~ de Adminis
tração (GOPMA) e de Oficiais Policiais-Militares Especialistas (QOPME), o 
art. 36 da Lei n' 6.450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe sobre a Organi
zação Básica da Polícia Militar do Dis_tri_to Federal.._ passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 36 ... O pessoal da Polícia Militar. do Distrito Federal 
compõe-se: 

I--Pessoal da Ativa: 
a) Oficiais, ci:lnstituindO os seguintes Quadros: 
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM); 
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares c\e Saúde (QOPMS); 
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelães (QOPMC); 
-Quadro de Oficiais Polic_iais-Militares de Administração 

(QOPMA); e 
-Quadro de Oficiais Policias-Militares Especialistas (QOP· 

ME); 
b) Praças Especiais da Polícia Militar, compreendendo: 
-Aspirantes-a-Oficiai PM; e 

- Alunos-Ofici3iS: --
c) Praças Policiais-Militares (Praças PM); 
II - Pessoal !nativo: 
a) Pessoal da Reserva Remunerada; e 
b) Pessoal Reformado. 
§ I' O Quadro de Oficiais de Administração (QOA) e o Qua· 

dro de Oficiaís EspecialiStas (QOE), declarados em extinçãO pelo 
art. 43 desta Lei, são reativados e passarão a denominar-se, respectiM 
vamente, Quadro de Oficiais Policiais-Militares de AdminiStração 
(QOPMA) e Quadro de Oficiais Policiais-Militares J',specialistas 
(QOPME). 

§ 29 Fica declarado em_ext_inção o QUadro de Ofici<ii_s Músi
cos (QOM), de que trata a Lei n' 5.622, de I• de dezembro de 1970, 
observado, para o referido Quadro, o disposto no parágrafo· único 
do art. 43 e no art. 44 desta Lei. 

§ 39 Compete ao Governador do Distrito- Federal, mediante 
Decreto, regulamentar os Quadros de que trata este artigo, por pro
posta de Comandante Geral da Corporação, após a ãprecia:Ção e 
aprovação do Ministério do Exército:'. 

Art. 39 O efetivo a que sé refere ·a art. 1 q serâ 'distribuído pelos postos e 
graduações previstos na Polícia Militar do Disti'iiO Federal, na se_guinte for-
ma: 

I - Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM): 
Coronel PM ...................................... 05 
Tenente-Coronel PM ............................... 15 
Major PM ......................................... 22 
Capitão PM ....................................... 67 
I• Tenente PM ................................... 56 
2' Tenente PM ... -................................. 53 
II- Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Saúde 

(QOPMS): 
Tenente-Coronel PM Médico ........................ 01 
Major PM Médico ................................. 02 
Capitão PM Médico ................................ 04 
I'- Tenente PM Médico .... -... ' .............. · ...... 07 
I'- Tenente PM Dentista .......................... 01 
III- Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelães 

(QOPMC): 
!•~Tenente PM .................................. 02 

IV- Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Administraçã-o 
(QOPMA): 

lO?- Tenente PM ····~~-~-~~-~-~-~-~-k·~·············05 
.2•-Tenente PM ................. _ ................. 13 
V- Quadro de OficiaiS --Policiais-Militares Especialistas 

(QOPME): 
!•-Tenente PM .............. .-...... , ............ 01 
2•- Tenente PM ........... , . ·-·~ ................... 02 
VI -Quadro de OfiCiais Músicos (QOM), em extinção: 
!•-Tenente PM .................................. 01 
2•-Tenente PM .................................. 02 
VII- Praças Policiais-Militares (Praça PM): 
Subtenente PM ................................... AO 
!•-Sargento PM ............... , ................. 73 
·2'- Sargento PM ................................ 164 
3•- Sargéiltó l'M ............................... .453 
Cabo PM ........................................ 744 
Soldado PM ........................... 3.656 

§- J9 O efetivo de praças especiais terã um número variável, até o limite 
correspondente ao número de vagas eXistenteS no posto de Segundo-Tenente 
PM, acrescido dos claros e abatidos os excedentes, porventura existentes nos 
demais p-ostos -do QOPM. 

§ 29 As vagas resultantes da presente Lei serão preenchidas por pro~ 
moção, admissão por concurso ou inclusão, a partir da data de sua publi
·cação até 1984, em parcelas a serem estabelecidas pelo Governador do Distri
to Federal, de acordo com a necessidade do se;rviço e a disponibilidade orça
mentária, e após a apreciaçãO e ·aJ:irO-va:çãO dó Ministério-do Exéfcito. 

Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 
de dotações orçamentárias do _Governo do Distrito Federal. 

Art. 5'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art._. 69 Revogam-se as disposições em contrãf-io. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão a Redação final. 
(Pausa.) 

sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Estâ aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção Presidencial. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai-se passar à apreciação do 
ReqUerimento n9 56/82, lido ri_O Expediente, de- Urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n• 21, de 1982. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se itriediatamente à apreciação da ma~ 

téria. 

Discussão, em turno único, do PrOjetO de Lei da Câmara n'i' 21, 
de 1982 (n' 5.93CTf82, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera a denominação da categoria 
funcional de Inspetor do Trabalho, dispõe sobre o pagamento de 
gratificação de produtividade nos casos que menciona, eleva as mulM 
tas previstas na Consolidação das Leis do trabalho, e dâ outras pro
vidências. (Dependendo de pareceres das ComiSsões de Serviço 
Público Civil, de Legislação Social e de Finanças.) 

Ao pfojeto foram apresentadas, no prazo previsto no art. 141, § 19, do 
Regimento Interno. três emendas, que serão lidas pelo Sr. I-Secretário. 

São lidaS as seguin!es 

-EMENDAS AO PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 21, DE 1982 
EMENDA N• I 

Ao art. 79 
Onde se lê "10 (dez)" 
Leia-se "5 (cinco)" 

Justificação 

_ O projeto, extravagantemente em meio de preceitos referentes à discipli
na de uma Categoria Funcional, insere dispositivo que, alterando o regime de 
penas Pecuniãrias previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, majora 
em dez vezes o valor de todas as multas ali írisertas. 

Além da inusitada inserção - que certamente contribuirá para maior 
Confusão no âmbito da pesquisa jurídica- apresenta-se exagerada a medida, 
sob quaisquer aspectos Por que devã ser encarada. 
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De fato, o aumento de dez vezes do valor vigente corresponde, a rigor, 
ao percentual de 1.000%, o que, et!l verdade, constitui um passo deveras estra
nho em se tratando de atualização de qualquer valor monetãrio. 

De outra parte. é absolutamente inaceitável a alegação, que fundamenta 
o preceito, de que a majoração pretendida objetiva aumentar ó fluxo de re
cursos do Tesouro, desprezados, assim, os reais fundamentos justificadores 
do instituto de penalogia pecuniâria. 

Desta sorte, entendendo que a atualização se deva fazer em nível mais 
equilibrado, cont_ida a majoração no í_ndice de cinco vezes o atual valor das 
multas, recomendamos a adoç_ão da presente emenda. 

Sala das Sessões, lo de abril de 1982. - Aderba/ Jurema 

EMENDA No 2 

Ao art. 79 

Acrescente~se o seguinte Parágrafo único: 
"Parágrafo único. O dispOsto neste artigo não se aplica a multas por 

infrações que estejam sendo apuradas em processOs eri::t curso na data de vi~ 
gência deste artigo... -

Justificação 

~ princípio salutar de política jurídica que as leis não retroajam-, ai~ 
cançando as situações que praticamente se formaram no regiine de norma an
terior. A estabilidade do direíto assenta -nesse postulado de respeito as- insU:
tuições jã constituídas. Assim, mesmo quando se cogita de legislação de or
dem pública, é de boa prática juridica ressalvar também as situações em cur
so, uma vez que iniciadas e processadas no regime da lei anterior. Da forma 
como redigido, o art. 79 do projeto ensejará profundas dúvidas ao intérprete e 
aplicado r da lei, pois nãO assinala, como devera, a indispensável ressalva refe
rente aos processos ín itinere. 

A presente emenda, assim, resguarda da majoração a que se refere o art. 
79 as multas que já estej~ sendo apuradas em processos _que se encontrem 
em andamento na data de vigência do referido dispositivo legal. 

Sala das Sessões, 1 de abril de 1982. - Senador A derbal Jurema. 

EMENDA No 3 

Ao art. 79 

Suprima-se o art. 79 do projeto. 

Justificação 

Com o projeto, prCtCnde-se majorar eni-dez VezeS o-Valor das multas pre
vistas na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Alega-se, em arrimo da medida, que a arrecadação de multas "virá re
forçar o erário de parcela apreciável". 

Ora, não nos parece justificável- ainda que verdadeira-a alegação
aumentar em dez vezes o valor de uma multa a fim de estiniular o nível de re
ceita do TesoUro, o qual, como se sabe, tem as suas fontes permanentes no 
elenco de suprimentos tributários legalmente definidas. 

Se há necessidade de atualização do valor de multas, entendemos que 
esse objetivo deve ser alcançado mediante análise que, para cada espécie de 
infração, indique o nível de majoração ideal, de modo a atingir as evídentes 
finalidades preventiva e punitiva que caracterizam as várias modalidades de 
ilícitos: 

Assim, nada justificando a forma indiscriminada e abusiva que o projeto 
consubstancia, apresentamos esta emenda de absoluto sentido corretivo. 

Sala das Sessões, 1 de abril de 1982.- Senador Gabriel Hermes Fl1ho. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A matéria depende de pareceres 
das Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação Social e de Finanças. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Bernardino Viana :o parecer da Comissão 
de Serviço Público Civil sobre o projeto e as emendas. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para emitir parecer. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem a exame destaCO
missão, após ser aprovado na Casa de Origem, projeto de lei, objetivando a 
alterar a denominação da Categoria Funcional de lnspetor do Trabalho; a 
dispor sobre o pagamento de Gratificação de Produtividade nos casos que 
menciona; a elevar em multas previstas na Consolidação das Leis do Traba~ 
lho e a dar outras providências. 

A proposição se faz acompanhar de Exposição de Motivos do_ Senhor 
Ministro de Estado do Trabalho, esclarecendo- que "a formulação legal 
respaldou-se na apresentação de dois anteprojetos de lei e uma minuta de 
decreto-lei, esta, naturalmente, voltada a ver assegurada a gratificação-de 
produtividade, quando nos subsidiávamos no procedimento legal então con
sagrado para outras categorias e no apoio de manifestação do Departamento 

AdministrativO do Serviço Público - DASP, para as componentes de alte
ração no Plano de Classificação de Cargos e de terminologia da Carreira. 

A propósito da elevação das multas, foram apresentadas três emendas 
que foram lidas pelo nobre Secretário da Mesa. Uma, de autoria do nobre Se
nador Gabriel Hermes, que propõe a supressão do_ art. 79, que trata, exata
mente, da elevação das multas; 

Outra, do Senador Aderbal Jurema, que propõe a redução de dez vezes o 
valor da multa, para cinco vezes o valor da multa; 
-~E, finalmente, outra, do Senador Aderbal Jurema, que propõe a inclusão 

de um parágrafo único, para qlie-na rase prOcessual não lhe altere a multa. 
o-ra~ Sr. Presidente e Srs. Senadores, as três emendas modificam tremen

damente a filosofia do projeto, inclusive afastando a sua principal finalidade 
que seria, exatamente, a atualização da remuneração dos inspetores do traba
lho. 

Em virtude disso, somos pela aprovação do projeto como veio da Casa 
de origem e contra as emendas apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O parecer da Comissão de Ser
viço Público é favorável ao projeto e- cOntrário às emendas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria, para proferir o pa
recer da Co"missão de LegiSlação SOCial. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Para emitir parecer)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51 da Consti
tuição, remeteu ao Congresso Nacional projeto de lei que altera a denomi
nação da categoria funCional de Inspetor do Trabalho e dâ outras providên
cias. 

O projeto estâ instruido pela Exposição de Motivos no EMJGMjno 9 do 
Senhor Ministro do Trabalho, no qual estão salientadas as razões de natureza 
técnica que ensejaram a lei projetada. 

Na Câmara dos Deputados a matéria logrou aprovação em todas as Co
missões-por ónde tramitou, rejeitadas-as em.enctaS Oferecidas em Plenârio, por 
inconstitucionais. 

O Projeto tem, basicamente, o objetivo -de, além da mundança termino
lógica da carreira de Inspetor do Trabalho para Fiscal do Trabalho, a ele
vação das multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho em dez ve
zes_ o _SeU_- valor. 

Com eieiÍ:ó, a irrisorieâade do valor das multas hoje vigentes torna mais 
dispendioso o processamento das cobranças dos débitos que o efetivo valor 
da importância a ser cobrada. O carâter coercitivo de que se_rev:este a multa, 
como punição pecuniária, serâ atualizado em stia eficácia com a decuplicação 
do valor das multas. 

O pfOjelo estâ corporificado em 10 artigos devidamente harmonizados 
entre si, sopesadas todas as informações técnica:s da esfera do DASP e da SE
PLAN, como aduziu a mencionada exposição de motivos. 

À vista do exposto, no âmbito da competência regimental desta Comis
são, opinãmos pela aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos f>orto)- Com a palavra o nobre Senador 
José Lins, para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

~ O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE. Para-emitir parecer.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: · 

. Na fo"rma-regimental vem a exame da Comissão de Finanças o projeto de 
le.1 q~e altera a denominação da categoria funcional de Inspetor do Trabalho, 
d1spo~ sobre o pagamento da Grafiticação de Prod~tividade nos casos que 
menciona, eleva as multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho 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, para apreciação nos prazos nele previstos, estando acompanha
da de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Trabalho, que 
destaca: 

HNossa primeira iniciativa-- dessa tríplice formulação legal 
respaldou-se na apresentação de dois anteprojetos de lei e uma mi
nuta de decreto-lei, esta, naturalmente, voltada a ver assegurada a 
gratificação de produtividade, quando nos subsidiâvamos no proce
dimento legal então consagrado para outras categorias e no apoio 
de manifestação do Departamento Administrativo do Serviço 
Público - DASP, para as componentes de alteração no Plano de 
Classificação de Cargos e de terminologia da Carreira. 

Considerando que o estudo comportava análise da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República- SEPLAN, no res
peitante à cobertura orçamentária, hoje liberada, sob a opção de ver 
a prop-osta apresentada na forma de um só anteprojeto .de lei, en-
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camparnos sugestão na objetivação do fim_ de vçr elevado o padrão 
da inspeção, na concessão de uma produtividade jã amplamente 
concedida e de uma equiparação a categorias- funcionais de atri
bUições semelhantes, afora a medida de decuplicação das multas da 
legislação trabalhista, ante a comprovada írrisoi'iedade de seus valo
res como fator de coerção. 

Pelo A viso n9 267, de 29 de julho de 1980, obtiveino~ a concor
dância do DASP no sentido de atribuir aos Inspetores do Trabalho, 
tratamento semelhante ao jã dispensado aos Fiscais de Contri
buições Pr~videnciãrias, ante a constatação de_as_~ativldades ~e am
bas as categorias guardarem o mesmo nível de complexidade e res
ponsabilidade, somado ao raciocíniQ de q~e a -~~ão_emin~ntemente 
social do Inspetor do Trab_alho, orientandõ o eilipregador a reco
nhecer o direito assegurado ao trabalhador, acarr~~a ~m conseqUén
te aumento das contribuições previdenciãrias. 

Na previsão da gratificação de produtividade, adotou-se o per
centual não excedente a 80% (oitenta por cento) do valor dQ cargo 
efetivo ou emprego permanente, não se olvidando da aplicação do 
Decreto-lei n• !.709, de 3! de outubro de 1979, regulador da ma
téria, principalmente no tocante ao seu_artigo_S~,_rela_tivo aos câlcU-
los de gratificação -para fiils de aposentadoria. - --

A mudança terminológica da denominação da Carreira de Ins
petor do Trabalho para fiscal do Trabalho e a elevação da inicial da 
mesma para a referência 8, via de modificação do Anexo IV do 
Decreto-lei n'>' 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, observado o teor do 
Decreto-lei n• 1.820, de II de dezembro de 1980, alterado pelo arti
go 7• do Decreto-lei n• 1.873, de 27 de maio de 1981, igualmente de
correm de acertos com o DASP." 

Na Câmara dos Deputados a maté_ria mereceu pareceréS favoráveis das 
Comissões Técnicas daquela Casa do Congresso Nac;ional, colhendo poste-
riormente a aprovaÇão-do Plenário. --- ---

Sob o _aspecto _financ~iro, vale _l;iestacar que a diferença salarial a ser co
berta foi objeto de ~tu dos pelos órgãos técnicos do M~nJstério do Tra~alho e 
da SEPLAN, que concluíram por cobertura pela Reserva de Contingência, 
face a inexistência de despesas canceláveis .. 

Coro_relação as multa~ o projeto se enquadra no__ P_r_ograma Nacional de 
Desburocratização, considerando-se que o processamento desses débitos é 
maior do que o valor da penalidade, criando pesado ôriuS "administrativo. 

Sendo a penalidade incobrável ela perde sua eficácia, fazendo cQrf:f que 
os responsáveis relaxem suas obrigações. 

É imprescindível o ajustamento do valor das ~ultas à realidade fi_nancei~ 
ra do País, reativando-as como instrumento coercitivo, para que·o infrator 
sinta a necessidade de cumprir os dispositivos legais. 

O recolhimento das multas ao Tesouro reforça o erário, sem reclamação 
do contribuinte, por tratar-se de infringência das leis de proteção ao trabalho 
e ao trabalhador. 

Assim, face ao artigo 79 do projeto, as multas da CLT são elevadas err1_ 10 
(dez) vezes o seu valor. : _ 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela aprovação do projetO. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --os pareeeres das Comissões de 
Legislaç_ão Sf:?cia_l e de Fínanças ·são favoráveis aô _proJeto. 

Completada a instrução da matéria, cabe à Presidência esclarecer ao Ple
nário que as emendas oferecidas perante a Comissãõ de Serviço Público Civil 
e que receberam parecer contrário daquele órgão técnico não serão objeto de 
discussão, conforme o disposto no art. 143, n"' 3, do Regimento Interno. Po
derão, no entanto, ser submetidas a voto, se um terço dos membros do Sena
do ou líderes que representem esse número o solicitarem. 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 

Em votação o projeto, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai ã sanção. 

E o seguinte o proJeto aprovado 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 21, DE 1982 

-(N• 5_930/82, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Alterá a !denominação da categoria funcional jde Ins
petor do Trabalho, dispÕe sobre 10 pagamento <!<! 1Gra.tlft· 
cação de !PrOdutdvidade nos .casos que menciona, \eleva as 
multas previstas na Consolidação diiJS ILeis do Trabalho, e 
dá outras providências. 

o Congresso Nac!cmal decreta: 
Att .. 1.• A categoria fune!onal de Lns,p<!tor do Trabalho, có

digo NS-933 ou LT-NB-933, do Grupo-Outras Atlv!dades de Nive! 
Superior constante do Anexo IV do Decreto-lei n.O 1.446, de 13 
de fevereiro de 1976, passa a denomina.-:<"' Fl5cal do Trabalho, 
código NS-933 ou IJr-INIS-003, com as referencia.s de ven~imento ou 
salário por cla.sse, escalonadas na: forma do Anexo a presente 
Lei, 

Art_ 2.0 Os al;ual5 cargos efetivos e emllregas permanentes de 
lnlljletor do Trabalho, •·a.gas ou ocwpados, do Quadro ou Tabela 
Permanente do MinlstêTio do Trabalho, passarão, med!anrt;e re
classli!!cação, a Integrar a categoria ,funcional de Fiscal do Tra
balho. 

Parágra!o único. O servidor abrangido por este artigo será 
mantido na mesma referência de vencimento ou salário do c31rg0 
ou empre·go em que se encon,tra-r, .salvo se estiver em referência. 
ln1erior à NS-00, !nlc!al .prevl5ta para a classe 'IPC' da categoria, 
caso em que será nesta localizado. 

hrt_ 3.0 IA Gratlf!cáção de Produtividade, Instituída pelo De· 
creto-le! n. 0 1. 4415, de 13 de !e:vere!ro. de 1976, .será IPa:ga aos ser
vidores_ ln tem-a11,tes da cartegolia funciona:! de Fiscal do Trabalho, 
do Grupo-Outras ;Ativ!dades de Nivel Superior, código NS-933 ou 

-LT-INS-933, observadas a.s disposições desta Lei. 
1 Ld A GraWicação .de.que :tr&tà este a!lt!go será a.trlbuida 

em função da proc;iut!vldadé do ~or, a!erida em razão doo 
encargos as5umldos· e <la$. ati;Vldade~ ;di!OOmpenhada.s, Inerentes às 
funções de fiscalização: ~ t~bal)lo. 

§ 2.0 A Gratificação de Produfividade con-esp<>nderá a per
centual<; de 40% (quat!JnH> llXlf cim!f>Y; 00% (sooseDita por cento) 
ou 80% (oitenta por cento) l;!.o ve)lcl'l>ltnto ou salário fixado !Para 
0-.cargo efetivo ou :elll(Pr<\f:O ~=~J1!;e ocll'!lado jpOlo servidor_ 

§ 3,o o percentual. méd!ó d~ ~futlfie!l'lões Individuais con
cedidas em cada 6rgâo iêrá:de, :no jiláxlmo, 60% <sessenta por 
cento). · 

I 4.0 A Gratifi<lll')ão de' ~roc).utMdade ·não (pOderá ser paga 
cumulativamente com a Gratificação de Atlvidade. 

Art, 4.0 Os. critérios ~bl!§eS pára a corul<issão da: GrrutM!cll')ão 
de Produt!vldm e os co:rr.S_pon<!en~ per"'\ntuais serão fixados 
pelo M!nl5tro de Estado (1!,1 IJ,)ltorid"4e delegl<ila. _ 

IA.11t. 5.0 es· sew!dores 1/ttegran te;; da categoria funcional de 
Fl.scal do Trabalho, no exiõ.rcleio de cargo em com.l&são ou função 
de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de 

-fUI1çâo de NlvelSuperior do Grupo-Direção e Assisténcla Interme
d!á.r!a.s ou ct.. Função de Assessor!Hilenfu Superior a que se refere 
o art. 122 do Decreto-Jei n.O 200, de 25 de fevereiro de 1967, farão 
Jus à Grattllcll')ão de Produtividade .éalculada sobre a referêru:ia 
correspondente ao ca.rgo efi!t!vo ou :ftmi>rego_ pe@anente, desde 
que haja correlação com a&: atrlbul~ões do. r~tlvo c .. rgo ou 
em>rego. - ·· 

·!Parágrafo ünieo. Nas n.!IPóteses _deste artigo, o total perce-
bido pelo servidor, a titllllo éle v· ou salário, Represen-
tação Men.sal e Grat!ticll')ão ·de P vldadê, não poderá ultra-
pass~>r a retribUição fixada pa,ra o o lo. do ~o em comissão ou 
!unção de con!J,ança DAS-4, ·observa a. hlefarqula salarial esta· 
be!leelda em te!!jnlamento, 

11\Xt. s.o A Grat!fl<lação de Prbdu.t!vldade~coneedlda na forma 
desta Lei, ap!lcám-se, no que couber, a.• ilis!JOêições do Decreto-lei 
n.• 1. 709, de 31: de ou.tubro de 1&79, eapeelalmen.te o disposto no 
seu art. 5.0 

Art_ 7.0 As muitas por lnfração aos prece!Jtos da consolidação 
das Le15 do Trs!(>altho !leam elevadas em 10 (dez) vezes o seu valor. 

Art. &.o As:despe.!!!IS decs>rrentes des);a Lei serão atendidas· à 
conta dos recursos or<;.ament'írios· pró,pr!Ç.<l do Ministério do Tra
balho, 

hrt. 9.0 Esta Lei int;a lim vigor na data de sua publicação, 
exeeto o art. 7.o, que ~rutr:arâ:·em •vigor no ,prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar do primei~ dlf d~Jney seguinte 11() da sua puibH· 
eação. 

Art. 10, R4,ogani.seS~ }!sp(lsiç~ em contrário. 
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, de de de-

outras ll:ti.v!dades de' 

Nív'!'l Superior 

Fi.!cal de Trabalho NS-933 .ou 

·.~ L'l'~933 

CI""-Se Especial - NS-22 a 25 

Classe c·- NS ·la a 21 

atasse .B- NS 15 a 17 

Classe .A- N6 8 a 14 

H<S-900 .ou"LT~NS-900) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Sr. Senador Franco Montoro 
~nviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o_ disposto no art. 259, 
ttem III, letra a. n~> 3, do Regimento Interno, deve_terinício na ttora do Expe-
diente. -

A proposição será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a-sessão ordin_ária de ama~ 
nhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, áo Projeto cte (d da Cãroara n~> fl4, de 1981 
~-~omplementar (n"' 168/80- Complementar, na Casa de origem), de ini
ctahva do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n'1 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas geraís -de direíto tribUiãdo, e 
dá outras providências, tendo -

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's l.354~a 1.356, de 1981, dasCo-
missões: · '- -· .. ' -- -

- de Constt:tuição e Justiça; 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n<? 47/82, do Senador José 
Fragelli, _Pe adiamento da vot;:tção para reexame da Comissão de Finanças.) 

2 

Votação, em primeiro turno~ do Projeto de Lei do Senado n<?l3, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de: 
aposentadoria especial para o comerciârlo; na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde. favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido_dos_Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

3 

Votação, em primeiro turná, do Projetá __ de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con:: 
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi.cidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em primeiro tlil'no, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, jlirídicidade e, no 
mérito, favorável, nos termos de substitutivo Cfi.le- aprese"ntâ;e 

- de Educação- e Cultura, favorável ao substitutiVo da Comissão de 
Constituíção e Justiça. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho,_ que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 
~-PARECER, sob n' l.l45,de 1981, da Comis;ão 

:-de CCJ_nstituição e Justiça, pela constitudõnalidade, juridicidade e, no 
mérito, favorável. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 255, de 
19&0, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispoSitivos à 
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 

- de c_imstítuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

7 

Vótação, e~ Primeiro turno, do Pr~jeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador HumbertO Lucena, que altera dispositivo da Lei 
no 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Co
misSões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Sen·iço Público Civil; e 
- de Finanças. 

8 

Di~ussão, _em prímeírO furno,- do Projeto de Lei do Senado n<? 309, de 
1979, do ~enador Gabriel Hermes,-que dispõe sobre o exercício da auditoria 
con(ábil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de LegLrdação Social, favorável; 
- de Serviço Público- Civil, contrário; e 
- d<Economia, favorável, com as Emendas de n<?s 1 e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público CiviL} 

O~ SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessão. 

( Levanta_-se a sessão às /9 horas e 5 minutos) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ROBERTO SA

TURNINO NA SESSÃO DE 24-3-82 E QUE, ENTREGUE À RE
VISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN
TE: 

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

Subo a esfa--tribuna, hoje, pela primeira vez nesta condição especial de 
Senador sem Partido, Senador no seu último 'ano de mandato, Senador qu_e 
não é, sequer; 'Candidato à- reeleição. Condição, esta que, se não muda e---~ 

__ _1;1ada o meu pensamento, liberta-me de certas restrições que são naturais, que 
são peculiares à filiação partidária, ao compromisso partidário. 
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Não vou tomar o tempo dos ilustres colegas fazendo citações de pronun
ciamentos anteriores, mas os resultados publicados, jâ oficialmente, referen
tes ao ano econômico de 1981, vêm confirmar, lamentavelmente, tudo aquilo 
que prevíamos- e não previa eu sozinho, previa eu com os meus companhei
ros de Bancada e com o apoio, mesmo, de alguns dos nobres colegas do PDS, 
que iria acontecer, isto é,-qU.e o Governo, sem alterar as grandes linhas do 
modelo econômico, fatalmente teria que recorrer à recessão, provocar a re
cessão, para enfrentar os problemas da inflação e do balanço de pagamentos. 
Fui contestado: não havia nem hayeria recessão, ~ão havia possibilidade de 
ocorrer recessão; segundo os po{ta-vozes oficiais, o qUe havia era apenas o 
desaquecimento de alguns setores da ec_onomia para um rearranjo geral, mas 
jamais cairíamos na recessão, no desemprego generalizado. Dizia _eu que are
cessão jã exiStia ·ao curso de 1981, e que os resultados que o Governo preten
dia ao final do a"i1o ·setiam insignificantes comparados ao custo social ele
vadíssimo dess.a decisão _ditada pelo Sr, Delfin Netto, de provocar artificial
mente, o que é difícil, a recessão numa economia que tem um dinainisnio 
intrínseco como a brasileira. 

Hoje, Sr. Presidente, jã não se discute se hã ou não recessão, discute-se se 
a queda do produto foi de 3,5% ou se foi 4,7% no ano passado. A diferença 
cm si pouco significa, pouca importância tem. o-que tem importância é a ma
nipulação, o que tem importância é se escolher justamente um ano em que hã 
queda do produto, para se modificar OS critérios de apuraçãO das contas naR 
cio na is e produzir um número um poliê-6 roenos·desfavorãvel do que seria obR 
tido caso os critérios fosSein nlaritido~~t_um __ pr9cedimento tipicamente delfi
niano, é um procedimento que pode não ser con-denável s_ob o ponto de vista 
científico. Não vou discutir se os critériOs atuais são melhores ou piores que 
os dos ano_s anteriores, mas acho que mudar os critérioS justamente este-ano, 
para apresentar um resultado um pouco rr: ~:tos desfavorável, é o que nós cha
mamos de atitude tipicamerite delfiniana e que faz lembrar o ano de 1973. 
Não hã corno deixar de recorda_r Q casº-.t~O _episódio da inflação manipulada 
de 1973, quando era Ministro o Sr. Delfirri Netto e quando o-órgão apurador 
era a mesma Fundação Getúlio Vargas. 

O fato é que não se discute mais, reconhece-se q_~e estamos vivendo uma 
recessão. Os resultados apresentados, a queda da produção nacional, o de
semprego dizem tudo, embora a Mensagem Presidencial ao Congresso silen
cie completamente sobre tudo isso. A Mensagem dã ênfase aos assuntos eco~ 
nôrnícos, fala numa adaptação da nossa economia, refere-se a urna recessão 
internacional, mas ~ada diz sobre a recessão da economia brasileira. Não 
menciona os dados do produto, que sempre mencionou em anos anteriores, 
não menciona os dados da produção industrial, que caiu cerca de 10%, enfim, 
passa por cima dessas questões, numa atitude, também, ao meu ver, tipicaR 
mente delfinüüla, conio se fosse possível esconder do Congresso Naciona_l e 
da Nação, representada neste Congresso, a grave situação cconômica em que 
o País se encontra. 

Mas, Sr. Presidente, o que se discute agora é se estamos vivendO uma reR 
cessão ou uma depressão, que seria uma recessão mais prolongada e mais 
profunda perdurando por vários anos e produzindo resultados mais desastroR 
sos ainda do que os que jâ foram produzido_s em 8_1. 

Lamento dizer, Srs. Senadores, que continuamos com o mesmo quadro 
que conduziu a essa recessão, e se, não houver um relaxamento dos critérios 
monetádõs, a recessão se prolongarã por este ano, pelo próx1mo, pelO seguinR 
te e teremos, fatalmente, urna grande depressão sem previdentes na história 
da economia brasileira. Se o relaxamento continuar sendo concedido, corn_o 
ocorreu já nos primeiros ineses deste ano, no mês de dezeinbro e~mais acenR 
tuadamente no mês de janeiro, teremos então a retomada da inflação com sua 
intensidade, redobrada porque é íinpossível fugir agOra ao dilema perverso, a 
não-·ser com mudanças profundas nas diretrizeS.da política econômica, do 
modelo econômico. 

O ano econômico começou_ com re-sultados muito ruins; em termos de 
desemprego, em termos de consumo de energia, em termos de vendas comer
ciais, de um modo geral, e o quadro não mudou nada. Os industriais que se 
avistam c_om o Minisiro Delfim Netto saem desiludidos, desalentados, receR 
bendo a notícia de que o arrocho continu_ará e, sendo _assim, não há como dei
xar de prever o pior: a continuidade da recessão, transformandoRse gradualR 
mente numa profunda depressão da economia brasileira. 

Lamento prever, mesmo, que, caso não haja um afrouxamento maior do 
arrocho monetário, sucederRse~ão os casos de falenci;I, de insuçess9 empresa
rial, encadeados devido ao fenômeno do interendividamento entre as empreR 
sas, o que levará o País a umª situação imprev-isível.. . 

Ainda no mês passado, a imprensa registrou-noticia segundo a qual a 
EMBRAMEC, uma das subsidiârias do BNDE, estaria abrindo urna linha de 
~rédito especial para a liquidação de empresas insolventes. O fat.o fõi desmen-

tido, mas a fonte desta informação é muito boa, foi o Sr. Cláudio Bardella, 
industrial dos mais bem ioforrriados deSte País. 

Mas, Sr. Presidente, e os resultados de 1981, à custa desse enorme sacrifí
cíõ imposto ao povo e à Nação brasileira? ReduziuRse a inflação? Sim, 
red1,1ziuRse um poucO; um pouquinho: de I 10% passamos, oficialmente, a 
95-%. 

Melhorou a situação do balanço de pagamentos? Já não daria a mesma 
resposta afirmativa. De um lado, melhorou também um pouquinho, para 
usar a mesma expressão. O déficit, nas transações correntes, reduziu~se de 
12,9 bilhões de dólares, que foi o de 1980, para 11,7 bilhões de dólares em 
1981, embora na Mensagem esteja _mencionada a cifra de 10,6 bilhões, que se
ria mais favorável. Mas, o relatório do Banco Central, publicado há poucos 
dias, corrige a M~!J.Sagern e nos informa que o déficit foi superior ã.o que 
consta na Mensagem, foi de 11,7 bilhões, realizando-se, por conseguinte, uma 
redução irrisória em relação ao dadp de_ _1980. 

_Em cOmpensação, de outro lado, a nossa vulnerabilidade, pelos dados 
publicados pelo Banco Central, aumentou enormemente, aumentou alarman
temente. Quer dizer, jurOs mais correçãõ monetãria, serviço da dívida, dividi
dos pelo total das exportações brasileiras, dã uma percentagein de 77%. ErnR 
hora o relatório do Banco Central e- a imprensa tenham mencionado 72%, a 
referência foí aos juros líquidos. Computado o serviço da dívida bruta, isto é, 
juros e arnorti:z;_ação da dívida bruta, ternos o total de 18 bilhões de dólares 
gastos em 1981, 10,3 bilhões de juros e 7,7 bilhões de amortização; 18 bilhões 
de dólares, para um total de 23,3 bilhões de dólares de exportação, signifiCa 
que 77% de toda a nossa receita de exportação foi gasta para pagar juros e 
amortização da dívida externa_! Essa cifra, esse percentual, no ano passado jâ 
era altíssimo, jã era de 70%;no ano anterior, se não me falha a memória, 
situou-se em torno de 65%._ Isto ê, de ano para ano, gasta-se um percentual 
maior de to9as as nossas receitas de exportação, obtidas, sabe lá o País e o 
povo como, à custa de que sacrifícios, para fazer face ao encargo crescente 
dessa dívida que o Governo contrai da forma mais irresponsãvel que se pode 
imaginar. 

E a taxa de investimento continUa caindo; já tinha atingido níveis bons, 
de 25% do produto, baixou para 22% e agora, no--ano passado, pela infor
mação do Banco Central, situouRse em torno de 20% do produto; taxa muito 
baixa para um País com as características dinâmicas que tem o Brasil, para 
um País que precisa_ do desenvolvimento, precisa do crescimento económico, 
para resolver os seus problemas de ajustamento social interno. 

Pois bem, Sr. Presidente, faça-se um cálculo benefício+custo, com base 
nesses resultados e no custo pago pelo povo e pela Nação. Valeu o sacrifício? 
Valeu o sacrifício popular, em 1981, para obter esses resultados irrisórios, in
significantes? Pergunte-se ao povo e o povo responderá nas eleições. 

Quem está pagando o custo maior desse desastre? Obviamente o. assala
riado, o trabalhador, o aposentado, o homem de classe média. 

O desemprego explode em todo o Pais. O desemprego entre julho de 
1980 e janeiro de 1982-julho de 1980, quando iniciou-se o processo de reces
são a janeiro de 1982, último mês para o qual temos dados publicados - o 
desemprego entre esses marcos cresceu naS seguintes proporções nas nossas 
grandes metrópoles: pelas apurações do IBGE, cresceu 25%, no Rio de JaneiR 
ro; cresceu 66% em São Paulo; cresceu 21%, em Belo Horizonte; cresceu 
26,5%, em Porto Alegre; cresceu 18,5%, em Salvador; e cresceu 36% cm Reei~ 
fe! Somente desemprego apurado pelo IBGE. AcressenteRse o subemprego, a 
rotatividade, associada naturalmente à queda dos salários, porque quem se 
desemprega torna-se disposto a -um reemprego a qualquer salãrio, enfim, tem
se o drama vivido hoje pelo trabalhador brasi_leiro, vivido hoje pelo homem 
de classe média. brasileiro. 

E o que está acontecendo neste início de 1982? O custo social continua a 
se elevar? Sim, as taxas de desemprego bateram em janeiro todos os recordes 
de apurações anteriores, ·a ·taxa de investimento continua caindo. E a inR 
flação? O que acontece com a inflação? Simplesmente recrudesce. No mês de 
janei"ro~- 6,5%; tei.rereTro~-~.-8%;-a maior taxa dos últimos onze meses. Fala-se, 
comenta-se que, na verdade, o valor dessa taxa inflacionária de fevereiro teria 
sido superior a 7%. Entretanto, vamos conceder, vamos ficar com os dados 
oficiais e constatar, simplesmente, que foi a maior taxa dos últimos onze me-

Houve um estouro, sim, na base monetãrja, ConstatouRse isto: mais de 
10% de- ~rescimento _Q-~ base mo_n~tária, _nó i:nês de janeiro, quando, nesta époR 
ca, normalmente, o q-ue Se verifica ê _uma contração. Aí estaria, então, a cauR 
sa, a explicaÇãO~Oeste recrudescimento ínflacionãrio. 

E qi.iãl a-eXplicação da explicação? Por que esse estouro na base monew 
tária? Inicialmente surgiu a versão de que teria havido um erro gráfico de 
contabilidade, em uma agênc_iado Banco do Brasil no interior de São Paulo, 
que, ao !nvés de computar 2.2 bilhões de cruzeiros, teria computado 22 bi-
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lhões de cruzeiros, um erro de vírgula. DepoiS verifiCOu-se que era iriipossfvel 
a opinião pública aceitar esta explicação, porque o gerente local, habituado a 
lidar com os números da agência teria imediatamente, ou o próprio funcio~ 
nário, teria detectado o erro. Então, passou~_se para a explicação de um em
préstimo do DNER, que estaria em trânsito, no valor de 30_bilhões de cruzei
ros, que teria sido computado, mas, na verdade, ainda não realizado. Enfim, 
explicações nitidamente mentirosas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que não 
'convencem a ninguém. Na verdade, o que houve foi uin estouro mesmo, foi 
um relaxamento na politica de arrocho de contenção da base monetâria, para 
quê'! Para atender a uma situação emergencial de todas as empresas brasilei~ 
ras. Porque, não houvesse a emissão do mês de dezembro e mais forte no mês 
de janei(o, eStarÍ<![nOS hoje assjstindo _a um desencadear de falências, de insol
vências de empresas, cujas conseqüências ninguém :Poderia prever. Então, foi 
bom que tivesse havido o estouro da base monetária, foi bom porque evitou
se o mal maior. Entretanto, está aí o recrudescimento da inflação. Tem que 
haver esses afrouxamentos para evitar o desastre maior. E esses afrOuxamen
tos produzem o impulso inflacionário. Eis o .dilema a que me referi. Agora 
não se trata mais de escolher entre recessão ou inflação, não. A recessão ai já 
está; agora o dilema é inflação ou falência em massa; agora é ou inflação ou 
insolvência encadeada de empresas; agora é inflação ou depressão profunda. 

E _o_ que é mais, Sr. Presidente, neste início de ano? A dívida interna atin
giu 3,7 trilhões de cruzeiros, no final de fevereiro, registrando uma expansão 
de mais~e 280% em relação a fevereiro de 81; isto é, erri Um ano, a diVida in
terna cresceu mais de 280%, atingindo a espantosa cifra- de três trilhões e sete
centos bilhões de cruzeiros! 

Alarmante, é óbvio; claro que é alarmante! Mas o que se poderia esperar 
de uma política recessionista? Com a recessão cai a arrecadação governamen
tal, caem todas as receitas do Governo, e não restam outras alternativas se
não emitír,- por um lado, ampliar a base monetária, ou aumentar a dívida in
terna, buscando recursos com a colocação de títulos públicos. 

O que se poderia esperar senão_ isso? E o que s-e pode esperar da arreca
dação da Previdência? Estão aí as novas taxas-de arrecadação, impondo sa
crifício maior ao trabalhador. Vai resolver o famoso rombo da Previdência? 
Não vai, Sr. Presidente, não vai" Srs. Senadores, não vai porque a arreca
dação, da mesma forma que a arrecadação do Tesouro está caindo, a arreca~ 
dação da Previdência também está caindo, com o deSemprego, com a rotativi
dade, com a baixa dos salários. O que se poderia esperar, o que se pode espe
rar de uma polítíca de recessão, senão isso tudo que está acontecendo? 

E do lado do balanço de pagamentos, das nossas contas externas, como 
vão as coisas no iníCiõ de 1982'! 

Registrou-se um modesto superávit, nos dois primeiros m-eSe-s,jaiteii'o e 
fevereiro, de cerca de 80 milhões de dólares. Resultado absolutamente insig
nificante, insuficiente para que-se atinja a meta apregoada pelo Governo, de 
um superávit de 3 bilhões de dólares na Balança comercial, ao fim do ano. 
Resultado absolutamente irrisório diante do custo social que continua o povo 
a pagar, que continua o asSalariado brasileiro a pagar. 

E o que é importante registrar -é que esse superávit Tri'iSório, de 80 mi
lhões de dólares~ não resultou de nenhum êxito do eSforço exportador, de ne
nhum sucesso de nossas exportações. Não, ao cOntrário! As eXportações bra
sileiras, nesses primeiros dois meses, caírarri, em valor, cerca de 7% em re
lação às exportações do primeiro bimestre de 1981. Estamos encontrando di
ficuldades crescentes na colocação de nossos produtos, o que também era 
previsto, o que também cansamos de alertar que fatalmente iria -acontecer. O 
superávit mOdesto conseguido foi à custa de uma redução de 17% das nossas 
importações, conseqüência, obviamente, da recessão que estamos vivendo, 
das restrições impostas ao TU-nc10namento da nossa indústria. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex' uma ligeira interVenção? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Co!!l muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza- Senador Roberto Saturftino, é só para lembrar 
que V. EX' e inúmeros de nossos colegas de Oposição cansaram de alertar, da 
tribuna desta Casa, para o quadro de recessão que fatalmente atingiria oBra
sil. Recordo-me muito bem de que V. Ex• proferiu há cerca de dois anos, al
guns discursos memoráveis, analisando o quadro econômico brasileiro, a si
tuação social, e advertindo para os riscos da recessão. E V. Ex•, se me lembro 
bem, chegava a dizer que a recessão jâ estava se instalando no País, o-que era 
inteiramente negado pelas vozes do Governo com assento nesta Casa. E o re:: 
sultado ... 

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Aí estâ. 

O Sr. Lázaro Barboza - ... aí está. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Agradeço o teste!Tlunho de V. Ex•, 
que c_onfirrna o que eu dísse :interiormente. Registramos as nossas_preocu-

pações, nosso_ alarma_com o que iria fãtalmente acontecer e estâ efetivamcnte 
acontecendo: conseqüências todas elas absolutamente previsíveis como essas 
das dificuldades crescentes que estão encontrando os nossos exportadores 
para colocar produtos brasileiros no mercado internacional. Quantas vezes 
chamamos a atenção para a recessão internacional que se prenunciava e que 
levaria ao agravamento das medidas protecionistas, nos Estados Unidos e na 
Europa, dificultando a expansão das nossas exportações. E aí está o quadro. 

RepOrto-me e chamo a atenção dos Srs. Senadores, para matérias que 
vêm sendo publicadas na revista Time de circulação internacional, a respeito 
do clima de pessimísmo que envolve a economia americana nos dias de hoje. 
Na semana anterior, a esta, publicou-se uma matéria no Time de um pessi
mismo inédito, onde se diz claramente que a palavra depressão, que é maldita 
noS-Estados Unidos desde a Graride DC:f)rCSsão-dos anos 30, que nunca mais 
havia sido pronunciada, volta a sê-lo e a ser objeto de discussões e de debates. 

Tudo isso era absolutamente previsível e o resultado inevitável vai ser a 
restrição as nosSas exportações. 

O que faz o GovernO? Aumenta os subsídios, volta à política anterior, 
restabelece, ein toda a sua plenitude, o crédito-prêmio para as exportações. E 
o que farão os nossos parceiros, os nossos comPradores do mercado internaM 
cional? Claro, vão-se defender, vão aumentar a sobretaxa sobre os produtos 
brasileiros. Inevitável, absolutamente previsível, e o povo brasileiro fica du
plamente explorado: os saláriOS- são baixos, para aumentar o_poder de compe
tição da indústria nacional, e o contribuinte' é onerado para pagar esses subsí
dios que vão tornar a crescer, embora se diga que não hã dinheiro para subsi
diar a agricultura, como-ontem ouvimos aqui, num debate travado em torno 
do pronunciamento do Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex'" um aparte? (Assentimento do 
orador.) Com uma agravante a mais; é qUe na medida em que esses produtos 
brasileiros são sobretaxados _l_á fora, tornam-se impossíveis de colocação no 
mercado, criando uma dificuldade enorme para a exportação desses produ
tos. Daí que a exploração, praticamente, passa- a sCr tripla. 

Q SR. ROBERTO SATURNINO - E as dificuldades vão crescer, a 
competição internacional vai se acirrar. O Japão está aí com sua indústria es
tilo Século XXI, com uma produtividade fantástica, a devorar os nossos mer
cados na América Latina. Como vamos conseguir exportar mais, para fazer 
face aos compromissos irresponsavelmente assumidos com a polftica de endi
vidamento'! 

Conseguimos ainda- respfrar; enibóra precariamente, pOrque existe um 
organrsm=o nacional da maior respeitabilidade, que tem sido caluniado, tem 
sido acusado, combatido, e que se chama PETROBRÁS, uma grande empre
sa re:;timente brasileira, que trabalha com custos altos; vamos reconhecer, que 
poderia reduzir bastante os seus gastos, mas que constitui quase a única espe
rança que se tem neste País, Pelos resultados que conseguiu, trazendo algum 
alívio na nossa balança de pagamentos, na medida que ela descobre novos 
campos de petróleo, a cada dia aumenta a produção nacional, e suas equipes 
altamente competentes conseguem, com o fruto do seu trabalho, da sua expe-, 
riência, dar novo alento a nossa economia. A PETROBRÁS, hoje, é a maior 
empresa exportadora do País, aproveita o poder de barganha que tem para 
abrir novos mercados, suas agências internacionais trabalham eficientemente 
produzindo resultados importantes. 

Mas, ao fazer este registro e!Tl favor da PETROBRÁS, devo ta!Tlbé!Tl le
vantar uma preocupação: é que há poucas semanas, procedeu-se a uma mu
dança na diretoría da PETROBRÁS, até agora, para mim, inexplicada. Dois 
dos seus executivos mais competenteS, aliâs, dois dos homens mais competen~ 
tes que o Brasil tem hoje, os Srs. Carlos Sant' Ana e Paulo Bellotti, perderam 
posição na diretoría da PETROBRÁS. Porque, não sei. Ouço rumores de que 
essas substituições teriam de-coirido de -mátivações políticas ligadas à suces
são presidencial, mas não quero dar crédito a esses rumores. Registro a mi
nha preo-cupação, porque acho que uma equipe que vem vencendo, não se 
muda no meio da campanha. 

Mas, Sr. Presidente, estou falando aqui da balança comercial, que deve
ria será nossa salvação. E a balança de serviços? E os juros internacionais pa
gos pelo Brasil? Quem pode prever alguma coisa de otimista em relação a es
ses encargos? Os juros continuam a se elevar, os juros adicionais, os chama
dos ~preads, as taxas adicionais pagas pelos países em decorrência da sua si
tuação peculiú, Continuam aS mais altas para o Brasil. O Brasil continua a 
pagar spreads mais -altos do que muitos países que se encontram em situação 
verdadeira~ente alarmante,_ como é o caso da própria Polônia. 

ComÕ-se isso não bastãsse, os juros altos das taxãs norniais, mais os ju
ros superelevados decorrentes da situação de risco peculiar ao Brasil, ainda 
temos que, em cada operação maior de crédito que o Ministro Delfim Netto 
realiza no exterior, pagar um sobrepreço, em termos de obrigação de compra 
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de equipamentos que a nos_sa indústria, cada vez mais ÇciQ.§a, poderia fabri
car. 

O Sr. Lázaro Barboz_a- Exatamente, esta é a colocação que ia fazer a V. 
Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agr:rdeço a contribuição de V. Ex• 
e peço licença para ler um recorte que tirei do Jornal do Brasil de domingo, 28 
de fevereiro-;· com uma interessante declaração do Ministro da Indústria e do 
Comércío, Sr. Camilo Penna. Diz a· Jornal do Brasil: 

CAMILO TACHA DE IMPERIALISTA 
CREDOR DO BRASIL 

Brasília - '-'Para emprestar uma parte dos dólares de qu~ ne
cessitamos para amortizar nossa dívida externa, os credores elo Bra
sil estão fazendo exigências insuportáveis: obrigam-nos a comprar 1 
para nos emprestarem 2'\ denunciou o Ministro da Indústria e do 
Comércio, Camilo Penna, em entrevista ao Jornal do Brasil . .. Isto é 
extremamente imperialista", concluiu o Ministro. 

Peço licença e a paciênéiã dos nobres colegas para dois recortes que vou 
ler ainda sobre este mesmo assunto. 

Tenho aqui o Jornal de Bra.~ma, do dia 3 de nlarçO último: 

BANQUEIRO AMERICANO ELOGIA 
POLITICA ECONOMICA BRASILEIRA 

Heitor Tepedino, Correspondente 

O Vice-Presidente do Citybank, um dos maiores credores do 
País, William Rhodes, manifestou ontem, após encontro com o Mi
nistro da Fazenda, Ernane Galvêas, e o Presidente do Banco Cen
tral, Carlos Geraldo Langoni, "muita confiança na política econó
mica brasileira", mas ressaltou que não vê perspectiva de o Brasil 
obter, de imediato, redução nos spreads - taxas de risco - pagos 
em seus empréstimos externos. 

Leio, tambêm, no Jornal de Brasflta, do dia 26 de fevereiro: 

REVISTA INGLESA QUER SABER 
POR QUE BRASIL f: PUNIDO POR CREDORES 

Heitor Tepedino, Correspondente 

Londres - ·~Por que os banqueiros estão punindo o Brasil?", 
indaga em ampla reportagem de capa a revista Institucional Investor 
deste mês, estranhando que um país que conseguiu eliminar o seu 
déficit comercial esteja pagando spreads (taxa de risco) tão elevados 
nos seus créditos externos, atualmente em 2,25 por cento, enquanto 
a "desesperada Polónia tenha negociado os seus débitos no ano pas
sado com um spread de 0,75 por cento". 

Em uma anâlise de três pâginas sobre os spreads pagos por paí
ses em situação pior que o Brasil, a jornalista Jane Baird afirma que 
este quadro é muito estranho e enfatiza: .. 0 Brasil fez tudo que os 
seus çredores queriam- mas os spr~ads não baixam. Co~_?J~o_d~~,. 

Como pode? Pergunta a jornalista. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, reportar-me-ei ã~esse perito mais adiante 

no meu discurso. Mas. quero ainda me referir a outro indicador. Investidores, 
pessoas que se informam, estão comprando dólar no mercado negro a mais 
de 50, 60 e 70 por cento - não sei por que o preço disparou nos últimos dias 
- acima da cotação oficial. 

O que quer dizer isso? Leio aqui na Gazeia Mercantil de 5 de março: 

~·aaivêas diz que alta do dólar no paralelo é .. tolice do merca
do''." 

Pergunto, Srs~ Senadores: serã tolice.~o mercado ou serâ tolice do Minis
tro? 

O Sr. Lázaro Barboza - Aí é que estã. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Enfim, esses são os resultados e o 
custo desses erros é pago pelo povo, é o povo que sabe e é o povo que vai res
ponder nas próximas eleições. 

O relatório do Banco Mundial de 1981, o mais recente por cOnseguirite, 
apresenta uma tâbua de distribuição de renda familiar com da5ios de 32 paí
ses, nos mais diferentes estágios de desenvolvimento e de renda per capita; 
por conseguinte, uma amostra bastante satisfatória do quãdro mundial. 

Nesse quadro, pode-se observar a seguinte p-osição brâsil(iira: d~ todos 
estes 32 países, aquele onde os pobres são mais pobres, isto é, aquele em que 
os 20% mais pobres da população recebem uma percentagem menor da ren
da, é o Peru, onde esta percentagem é de 1 ,9%; isto é, os 20% peruanos mais 
pobres percebem apenas I ,9% da renda total peruana. 

Mas, em segundol'!gar, com 2,0%, vem logo o Brasil. É o segundo país 
onde os pobres sãO mais pobres. Em terceiro lugar, vem Honduras com 2,3%; 
em quarto lugar vem o México-com 2,9% e em quinto lugar vem a Venezuela 
com 3,0%. Observ~-se a presença da América Latina. Em todos os demais 
países a percentagem passa por cima de 4% e 5%. Isto ~ um indicador da 
pobreza dos mais pobres, que coloca o Brasil nesta_ situação v~gonhosa. 

Quando s-e vafao extremo oposto, pat-a se verificar, destes 32 países, qual 
aquele onde os ricos são mais ricos, isto é, o país em- que o percentual de ren
da absorvido pelos 10% mais ricos é maior, aí vai-se encontrar o nosso Pais 
em primeiro lugar! O Bi-asil é o País, destes 32 que representam uma boa 
amostra mundial, onde os ricos são mais ricos, isto é, os 10% mais ricos brasi
leiros apropriam-se de 50,6% da renda nacional brasileira. Depois vem Hon· 
duras com 50,0%; o Peru com 42,9%; a Turquia, com 40, 7%; o México com 
40,6%. Novamente a América Latina póntifkando. Em todos os outros paí
ses, a percentagem estâ na casa dos 30 ou do.s 20% da renda nacional apro
priada pelos lO% mais ricos. 

Esses dados que o Banco Mundial mostra, que refletem a situação brasi
leira, se referem às apurações feitaS antes, ilãturã.lmente, da recessão do ano 
p-assado, porque o relatório é de 1981 e os dados são- anteriores a 1980. 

-Agora, depois da recessão, com o desemprego, com a crise da Previdên
cia, em que sitUação há de se colocar o País, nas próximas apurações feitas 
pelo órgão internádonal? 

Mas falei de passagem na crise da Previdência. E tenho aqui o eJCtrato de 
uma publicação recente da CEPAL, de 1980: Se puede superar la pobreza
Santiago, 1980, que nos dâ o quadro da distribuição das rendas da Previdên
cia Social em vinte países da América Latina. E neste quadro o que é que se 
verifica'? O país onde o segurado paga mais, o país onde o trabalhador paga 
mais para as receitas da Previdência é justamente o Brasil, com 36,9%. Em se
gundo lugar vem o Equador com 30,2%, e todos os demais países com percen
tuais da ordem de 20 ou até de 10%- percentagem do segurado, do trabalha
dor na formação da receita global da Previdência. 

De outro lado, o país o"nde a contribuição do Estado é a menor ê exala
mente o Brasil, primeiro lugãi-dispar:ido._No Brasil, a contribuição do Esta
do para as receitas da Previdência é .. de apenas 5%; em segundo vem o México, 
cotn 19,7%; em terceiro o Equador, com 20,4%; em quarto a Costa Rica, com 
21,7%; em quinto o Panamã, com 25,2%; em todos os demais países o Estado 
paga mais-de 30% das r~eit?s da Previdência. 

Então, aí estã rri.ais u·m quadro a confinriar nossa situação social, já que a 
Previdência; afinal de contas. constitui o programa de maior alcance social 
em qualquer país do mundo. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Com muita honra. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Quero me reportar à declaração de V. Ex", feita 
logo no começo do seu discurso, de que não disputaria mais o Senado, nas 
próximas eleições, este ano. Isto é mais do que uma pena, é uma lástima, por
que V. Ex• é, aqui, na verdade, de todos nós o único· economista, mas não 
-ec-o-nomista só -por -diplama,- é economista pelo seu saber. Nós outros, como 
eu, o Sr. Sen_ador EveláS:io V~eira, o Sr. SenadOt;'_Dirceu_Cardoso, e outros 
que, de vez em quando ventilamoS temas econômiCOS, nós- Somos economistas 
amadores e eu. sem nenhuma modéstia, sou mesmo um charlatão em econo
mia. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Não apoiado! 

O Sr. Luiz Cavalcante- Então, isso, erhinente colega, de V. Ex• não ter 
condições, não ter vez mais de disputar o Senado, de permanecer nesta Casa, 
leva-m_e até a interroga~: .serã que esse sistema de representação estã mesmo 
certo? Serã que o verdadeiro não deveria ser um sistema elítista, em que se 
aproveitassem os grahdes valores dos diversos setores da vida nacional? E V. 
Ex• -:-:justiça se faça, e todos lhe fazemos, mesmo os seus adversários mais 
empedernidos _- foi, na verdade, a grande Cass_andra deste plenârio. Não 
essa Cassandra na acepção popular, que só diz exageros, mas aquela verda
deira Cassandra, como a filha do Rei Príamo, de Tróia, aquela Cassandra 
que, pedindo a Apolo que lhe desse o dom de predizer o futuro, Apolo con
descendeu mas impôs uma condição: que, depois, Cassandra a ele se entregas
se. E ela aceitou, mas quando Apolo lhe deu o dom, ela recusou a contrapar· 
tida e Apolo, então, enraivecido, cuspiu-lhe na boca~ E daí por que Cassandra 
disse sempre Vetdadés, mas aquele gesto pouco cavalheiresco de Apolo fez 
com que ninguém acreditasse nas suas predições. V. Ex•, e digo isto com mã
goa, porque, seja como for, sou desta banda de cá, e todos nós, mesmo da 
banda de lã, desejamos é o bem da Pátria, independente das nossas siglas, 
mas todos desejaríamos que V. Ex• errasse, mas creio que, todos aqui, esten
d~!m a mão à palmatória, porque V. Ex• acertou em tudo. A situação atual es-
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tá cada vez mais difícil, está muito -difícil de ser consertada, pelo menos em 
breve prazo. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• 
com seu aparte me toca, me toca a alma no fundo. Agradeço suas palavras. 
Devo dizer que elas têm um valor todo especial para mim, na medida em que 
V. Ex' é um dos homens mais respeitados nesta Casa, não apenas por mim, 
mas por todos os colegas, e respeitado não só pelo seu saber e sua experiência, 
mas por ter sido, de todos nós, aquele que conseguiu colocar maior isenção 
nas suas apreciaçõeS. V. Ex', embora pertencendo ao Partido que dâ susten· 
tação ao Goveino - como foi dito hã pouco -nesta Casa- nãó se deixa preii~ 
der pelo natural condicionamento dessa filiação partidária e emite os seus 
pontos de vista com uma independência, com unta iSenção, que o fei: admira
do de todos nós. De tal maneira que recebo esse seu aparte com muita satis
fação, cOrri muita gratidão e, principalmente, como um est_ímulo mui~o gran
de para continuar a eXercer este ano de mandatO que me resta. -- -

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muita honra. 

O Sr. Nelson Carneiro- A afirmação do_ nobre Senador Luiz CaValcan
te poderia ser reproduzida por todos os membros desta Casa. Realmente, du
rante os oito anos -qUe V. Ex' tem exercido o mandato, tem feito de modo 
exemplar. Mas, quero dar aQ menos uma esperança ao nobre Senador Luiz 
Cavalcante: não acredito que o povo fluminense, ao comparecer às urnas de 
IS de novembro, deixe de reconduzir V. Ex' ao SenadQ_I;"ederal. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! 

O Sr. Nelson C~rneiro- Já que V. Ex', num gesto nobre, renunciou à 
honra de presidir o Estado, ninguém melhor do que V. Ex', com melhores 
condições, poderia, neste momento, dirigir o Estado do Rio. MaS: já que V. 
Ex' abriu mão dessa investidura, estamos todos certos de que acima dos Par· 
tidos, o povo_fluminense tra_râ V. E~• ao Senado Federal para continuar hon
rando, não só a Bancada daquele Estado, como o próprio Senado Federal. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço, nobre Senador Nelson 
Carneiro. Já sou devedor a V. Ex• de tanta solidariedade, de tanto apoio, de 
tanto estimulo nesta campanha que desenvolvemos juntos, de dois anos para 
cá, na tentativa de eleger um governador que fosse representativo do PMDB 
para o Estado do Rio e que, por Urita dessas armadilhas da politica, se frus· 
trou; mas frustrou-se deixando a sua marca, frustrou-se deixando a semente 
plantada que há de frutificar. Sou devedor de V. Ex•, em todas as horas dessa 
campanha. Contei" coíff Seu apoio~ contei com suas declarações, com sua pre
sença firme e, agora, rico seildo um devedor maior de V_. Ex'_ ao receber o 
aparte que muito me honra e que, quem sabe, partindo de V. -Ex•, abre até 
mesmo a mim esperanças de que possa continuar convivendo com V. Ex• e 
com os nobres colegas que honram este Senado. 

Mas, disse o Senador Luiz Cavalcante que fui Cassandra, e fui mesmo. E 
com que amargura, Senador Luiz Cavalcante, previa o quadro que se ia deli
neando, vendo a economia do País conduzida para a situação gravíssima que 
aí está. V. Ex' diz, com toda propriedade, com toda razão: hoj€?, efetivamente, 
seria muito difíCil, para não dizer impossível, retirar·se o Brasil desse poço em 
que se encontra sem que se passe um bom período de tempo de transfor
mações econômicas, Ciite são aquelas que a economia brasileira, a Nação, o 
povo e a população brasileira estão e exigir, e que temos aqui debatido, discu
tido e, mais ou menos, chegado a um consenso, tanto na área dos Partidos de 
Oposição, como até mesmo de parte da Bancada do Partido governista. So· 
luções que signifiCariam uma mudança da estratégia de desenvolvimento, 
uma mudança do modelo económico, baseada em reformas profundas da 
nossa economia, da nossa sociedade: a reforma tributária que incidisse sobre 
os ganhos de capital e as heranças. 

Ainda, hoje, ouvirrios aqui um brilhante discurso do Senador José Richa, 
exatamente abordando a questão da injustiça da estrutura tributária brasilei
ra, que penaliza severamente os ganhos do trabalho e é extremamente bene
volente para com os ganhos do capital. 

Então, fazer·se essa reforma tributária, constituir-se um fundo, 
juntando·se as receitas dessa tributação sobre ganhos de capital e sobre he
ranças, juntando-se a elas os resultados da eliminaçãO do desperdício que se 
somam a centenas de bilhões de cruzeiros neste País, a começar pelo setor de 
transporte, com a ferrovia do _aço e etc., indo pelo setor de energia elétrica, 
hoje com o programa nuclear e a própria Usina de Itaipu cujos custos_tão ele
vados ninguém consegue explicar. A eliminação dos desperdíciOs, a elimi
nação, por exemplo, dos compromissos de avais que o Ba"nco do Bf-ãsil tem 
honrado. O Banco do Brasil, agora se sabe, honrou mais de 700 bilhões de 
cruzeirOS de avais no ano passado, de credores inadimplentes onde se situam 

empresas e até mesmo pessoas físicas! Que critério tem o Banco do Brasil, 
para dar esses avais que _geram tal índice âe imi.dimplência? 

Então, a- eliminação desses colossais desperdíciOs somada ao que se po
deria retir-ar de uma reforma tributária justa- socialmente justa- constitui
ria um fundo de algumas centenas de bilhões de cruzeiros, não sei, 500, 600 
bilhões, talvez 800 bilhões de cruzeiro_s por ano para aplicação em investi
mento de natureza social: em educação, em saúde, em saneamento, em urba
nização de bairros pobres; enfim, necessidades fundamentais da economia e 
do povo brasileiro seriam atendidas dessa forma, do que resultariam, tam
bém, uma redinaniização da atividade econômica sem pressionar a balança 
de pagamentos porque seriam investimentos que não têm fatores importados. 
Assim como a própria reorientação dos investimentos globais a que se referiu 
o nobre Senador Evelásio Vieira, incentivando os setores que atendem ao 
consumo popular de base e não sobrecarregam a balança comercial por que 
não im-plicam em importações elevadas; investimentos que poderiam ser in
centivados, utilizando o Governo seus instrumentos naturais, os bancos, o 
crédito seletivo, os recursos do PISe do PASEP, que poderiain ser orientados 
para a capitalização, para a tomada de ações novas das empresas desse setor 
e, com_tu_do isto produzindo~se um bom aumento na taxa de investimentos 
que é absolutamente indispensável neste País. O Brasil não pode ter uma bai· 
xa taxa de investimento GO:mo a que chegamos, da ordem de 20%, sob pena de 
inviabilizar todo o seu processo de desenvolvimento. 

Re~egociar-se a dívida externa, sim. Dizer·se que isto é impossível, não é 
verdade. É impossível quando o País não tem um projeto de longo prazo; é 
impossível quando os credores internacionais desconfiam da estabilidade 
política do País. Mas se o País, se o Ministro, se as autoridades apresentam a 
esses credores um plano de desenvolvimento demonstrando que, a longo pra
zo, obteremos o alívio nas noSsas coritas externas, de que, a longo prazo, pro· 
duziremos a estabilidade política, a democracia no País, é claro que esses cre
dores serão Os maiores interessados a sentar na mesa e aceder a esse imperati
vo que é a renegociação da dívida brasileira. Porque, na situação em que ela 
estâ, com prazos e condições que tem que atender é, absolutamente, impagá
vel. Esta que é a verdade. 

E a isto se deve somar as reformas agrária, urbana, da Previdência, are
forma do sistema finariceiro, Senhores! 

Ainda ontem assistírrios aqui um interessante debate sobre essa questão 
dos juros. E vejO "aqui ·nOs' relatórioS que descontada já a inflação, o lucro real 
do sistema bancârio brasileiro, como um todo, cresceu, em 1981, eril valor 
real, - não é nominal - mais de 150%1 E o siStema de bancos privados, 
descontando-se os resultados dos bancos oficiais, teve seu lucro global acres
cido em mais de 330% em valor real, em 1981! Isso é possível, nobres Senado
res?! A que custo estâ sendo feita esta intermediação fina-nceira que é sem dú
vida a mais cara do mundo? Em todos os países do mundo o diferencial entre 
as taxas de aplicação dos bancos e a taxa de captação é da: ordem de 3%, 4%, 
5%, no máximo. Refiro-me à diferença entre as taxas que o_s bancos cobram 
de seus clientes, e as que os bancos pagam aos seus investidores. No Brasil 
essa diferença é maior do que 50%, seguramente, talvez se situe na casa dos 
100%, não sei. Não li nem vi nenhum cálculo de taxa média de aplicação dos 
nossos bancos. Mas tenho, por exemplo, aqui uma publicação do Jornal do 
Commércio, de 23 de março último, que referindo-se à Fundação Getúlio 
Vargas, diz que não- se Pode atribuir apenas à conjuntura ínternacional o ele
vado custo do crédito iriteirio. A-culpa é mesmo dos intermediâiiOS, segundo 
a FGV. 

Levan_tament'!_ ~eit? sobre a __ situação do crédito interno mostra que, 
computando~se o IOF e as chamadas reciprocidades, as taxaS efetivas de ju
ros situam~se na faixa de 147% ao ano nas operações de investimentos, 266% 
ao ano para os descontos de duplicatas, nos bancos comerciais e 268%- ao ano 
nas operações de crédito direto ao consumidor! -

Quanto pãg3:~ esses b~ncos na sua caPtação? Quero dizer, quanto pa
gam esses_ bancos aos capitalistas que fazem neles o seu investimento? Claro 
que o diferencial vai ser muito maior do- que 50% e, talvez chegue à casa dos 
100%,- einquanto como eu dfsse - o razôavel seria o que ocorre nos outros 
países~ =um diferencüil de 5%, no máximo. 

Vislumbra~se alguma possibilidade de mudança na política econômica? 
Devo dizer, Srs. senadoreS, Que-eU não vejO nada no -horizonte. 

No tocante aos juros: todos os dias os jorri_ah; publicam sugestões da in
dústria, do comércio para a redução de juros, inas as sugestões são simples
mente rejeitadas Pelo Ministro Delfim Netto. 

Falou-se n~a reforma tribut_ária, mas-co~eçou·se, na verdade, a fazer 
essa reforma pelo sentido contrário, isentando de imposto os lucros nas ope
rações a termo realizadas em bolsas de mercadorias. Mais uma vantagem aos 
ganhos de capital, ao invés de se favorecerem aos ganhos do trabalho. 
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Falou-se numa reforma do uso_ do solo urbano e a reação da grande im
prensa foi simplesmente espantosa, radicalmente contrária. Na Previdência, 
foi o que se viu; jurou-se ·que o trabalhador não pagaria rilais, e-se acabou im
pondo um pagamento mais elevado ao contribuinte, ao segurado. 

O conservadorismo das m~norias privilegiadas neste País, Sr. Presidente, 
é de estarrecer! A resistência à mudança social é absolutamente inacreditável! 
Essas minorias preferem a recessão, preferem O risco da instabilidade política, 
preferem tudo a ter que ceder alguma coisa dos seus anéiS em troca de uma si
tuação de bem-estar um pouco melhor para a grande massa dos brasileiros. ~ 
estarrecedor, incompreensível para mim a· insensibilidade dessa minoria que, 
no fundo, domina a opinião da grande imprensa, negando-se absolutamente 
a ceder o mínimo, fazendo questão de manter todas as suas posições, arris
cando tudo, c colocando o País nesta situação de extrema gravidade em que 
ele se encontra ... 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Lamento interromper o discurso 
de V. Ex•, mas o seu tempo jã se esgotou e hã outros oradores inscritos. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ext- me permite um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Roberto Saturnino, a Casajâ se 
habitUou as suas aulas de Economia. Devo dizer que foi com imensa mãgoa 
que assisti O afastamento da sua candidatura ao Governo do Estado do Rio 
de Janeiro. V. Ext- é um dos elementos de mais alta significação cívica, moral 
c cultural para governar aquele Estado. Mas as vezes é preferível abandonar o 
Partido antes que ele nos abandone. V. Ex• teve a coragem moral de fazê-lo a 
tempo certo. Nobre Senador, a cúpula desta Casa é de ouro falso, é dourada. 
A palavra, a pregação, os discursos e as aulas de V. Ex•, aqui, não hoje, mas 
durante estes sete anos de atuação no Senado Federal, são a cúpula, as fais
cações de ouro puro. Se V. Ex• não voltar ao Senado, o Senado estarã órfão 
de uma das grandes figuras da atuallegislatura. (:Muito bem!) Nós sentiremos 
saudades e um vazio da pessoa de V. Ex.', que marcou com sua cultura, com 
sua bravura cívica, com seu posicionamentO, esta legislatura com sua pre
sença. Se não pode ser governador, com o apelo de Nelson Carneiro, qUe o 
Estado do Rio de Janeiro reconduza V. Ex• ao Senado Federal. ~o Senado 
Federal que vai lamentar e chorar a perda da figura _brava, alta, eloqUente, 
dignificante, de V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURN!NO ~ Senador Dirceu Cardoso, não sei 
nem como responder ao aparte de V. Ex• que me comove como os outros que 
recebi aqu[ V. _Ex• é um dos homens mais verdadeiros desta Casa, reconheci
do como tal. Homem que não faz elogios gratuitos, hç_mem que não usa a li:
sonja nas su~s_ palavras, homem que pauta o seu c.omportamento por uma re
tidào de principies, Por uma presen-ça nesta Casa e por uma combatividade 
que todos lhe invejam. Recebo com muita honra- com muita honra mesmo 
- o aparte de V. Ex• 

O Sr, Dirceu Cardoso - Com justiça. 

O Sr. El•elásio Vieira·-_:.. Pei"fnltC V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com prazer. 

O_Sr. E~·elásio Vieira- Comlnteligência, com sensibilidade, com talen
to e de forma séria V. Ex• nos oferece um diagnóstico da situação sócio
econômic_a_neste Brasil. Não tenho nada a adicionar ao brilha,nte discurso de 
V. Ext-, até porque se os números foram novos os argumentos foram repetiti
vos mas não no sentido pejorativo, apenas para evidenciar que V. Ex• tem si
do, nestes anos de atuação no S_em_ado, coerente. V. Ex• não mudou nada e 
não preciSOu mudar em nada. O Governo também não mudou a su_a __ estraté
gia económica, na sua estratégia social, mas as coisas mudaram para pior. V. 
Ext- estã pessimista, poi"que não· vê perspeCtiva de mudançâ. por parte do Go
verno, das estruturas que têm cOnduzido o Brasil a esta situação triste e ama
nhã pior ainda. O _que é triste também, nobre Senador Roberto Saturnino, é 
escutarmos uma anãlise séria,-prOfUnda como a que V. Ex• acabou de fazer e 
nãO vei"rnos, dentre o colegiado de líderes do GovernO nestã Casa;· Uma voz 
levantar-se em defesa do Governo João Baptista Figueiredo o que, aliãs; é 
uma regra normal nesta Ca_sa, pelo menos que um integran-te d_o_co!~giado, da 
Liderança do Governo nesta Casa, se levantasse para dizir: "SCnador Rober
to Saturnino, a situação estã ein âific"uldade em raZão dos preços de pe
tróleo". Mas nem isso mais ouvimOs. Mas eu faço uma indagação a V. Ex• 
Hoje estamoS -num- procesSo de recessão no qual jâ -se aflora urna depressão, 
provavelmente com mais -de 5 milhões de brasileiros desempregados, consti
tuindo um problema mais sério no êafrlpó social e estamos encontrando difi· 
culdades na colocação dos nossos produtos industrializados e semi
industrializados nb-merca-do externo, por vãrias razões, uma delas o·do prote
cionismo dos países, principalmente os industrializados, o GõVerno abando
nou o mercado interno; o povo brasileiro pela política injuSta de distribuição 

de renda, em que desponta a política salarial, está sem poder de compra. 
ReâUzindo-se as :Possibilidades de exportação, onde vamos chegar, não este 
ano, mas 1983, Senador? Esta é a fndagação qtie faço. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador, pediria a V. Ex• 
não conceder mais apartes, porqué o tempo já se esgotou e temos aiil.da ou
tros oradores inscritos. 

OSR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço a benevolência de V. Ex• 
Pretendo concluir brevemente, Sr. Presidente. 

Diria ao Senador Evelásio Vieira que, dispusesse eu de mais tempo - e 
deveríamos dispor de mais tempo para entrarmos nessas indagações, nessas 
especulações- V. Ex•, tão bem quanto eu, tirar~a as mesmas respostas. Se V. 
Ex• diz, no início do seu aparte-, que não acrescenta nada ao meu discurso, eu 
diria, também, que não acrescento nada em relação ao discurso que ouvi de 
V. Ex• hoje à tarde, apenas em extensão o meu é malo"r, mas cm-conteúdo eles 
coincidem exatamente, como têm coincidido durante todos esses anos de 
mandato, nas mesmas preocupações, nas mesmas observações e, mais ou me
nos, nas mesmas previsões. 

Mas, Sr. Presidente, quero terminar, rapidamente, fazendo uma referên
cia à campanha, à cruzada que o Presidente João Figueiredo levantou contra 
a imoralidade, a pornografia e o erotismo. Para dizer que não hã nenhum de 
nós que discorde das preocupações âo Presidente, quanto aos excessos que es
tão sendo praticados na exploração do erotismo e da pornografia em vários 
setores da nossa Imprensa. Entretanto, o que precisamos reconhecer, taro~ 
bém, é que a grande imoralidade neste País, a grande imoralidade no BrasH 
de hoje é este quadro social que aí está. f: claro que não deixamos de nos 
preocupar com essa outra imoralidade levantada pelo Presidente, mas, o que 
nos preocupa mais profundamente, pelas conseqüências que pode ter, é a 
imoralidade do quadro social brasileiro. Li, hoje, na imprensa, uma fr"ase que 
me pareceu lapidar, do Cardeal Arcebispo de Fortaleza, Dom Aloísio Lors
cheider; disse ele que a pornografia da injustíça é mais grave do que a porno
grafia do erotismo. O que é verdade. A grande imoralidade do Brasil de nos
sos dias é o quadro social, é a injustiça soCial que grassa, sem que as nossas 
autoridades tomem as medidas necessárias para reduzi-la, e sem que a nossa 
elite priv11egiada se aperceba, se incomode com esta situação que, além de 
condenável sob o ponto de vista moral, traz em seu bojo a carga explosiva da 
instabilidade política. 

-E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendo fazer um pronunciamento 
explícito a esse respeito, iws próxiiríOs dias, mas quei"d chamar a atenção, ain
da neste discurso de hoje, para o fato de que o conflito social armado final
mente chegou ao continente americano. Ele esteve na Ásia, esteve na África, 
rondou a América, a Argentina- aqui mesmo no Brasíl andou rondando
e, agora, se instalou, e se instalou profuridamente, na América Central. 

Não quero dizer que estejanios próXímos a uma Sítuação como a da 
Airlérica CeOtral, mas quero dizer que esta vizinhança geográfica tem um sig
nifiCàdo, e que é preciso atentai para ele. O Brasil é um país viãvel, é uma de
mocracia viável, desde que se tomem as medidas económico-sociais neces
sáriaS 3y~~~ilizaç,~o desse pot~ncial, dessa virtualidade imensa. E acho que 
essa instabilidade latente é uma das razões que os banqueiros estão alegando 
para Cobrar esses juros tãO altos do Brasil. Eu tenho ouvido esse depoimento 
de baiiq-iieiros íilt6rftacioriais; que 'me Pi-Ocur:ün, cOiito Senador da Oposição, 
como Senador que comenta os assuntos econômicos, para saber o que é que 
eU acho a re5pelto do qu"adro político do Brasil, não do quadro econômiCO, 
este eles sabem mtlhof -do que nós, mas dO quadro político. O que eu acho da 
estabilidade política do País, o que a Oposição estã pensando, quais os nossos 
pressentimentos. Os banqueiros estão preocupados, os nossos credores se 
aproveitam desse potencial de instabilída-de, que o quadro social brasileiro 
gera, para impor as sobretaxas, para impor os juros elevados que o Brasil está 
pagando. Temos feito o maiOr esforço, Sr. Presidente, para enfrentar esses 
problemas, para discutir as soluções, elaborar um grande projeto nacional, 
que _se extrairia do consenso, dos principais setores interessados, mas não te
mos- chegado até agor?, lan).~õt8.vefmente, a nenhum resu_ltado positivo. Mas, 
acredito qUe as idéias e5tão"lançadas. Acho que todos devemos meditar pro
fundamente sobre isso, descobrir o que pode uriir estã Nação nesse momento 
tão crucial. Essa é a nossa responsabilidade. E como nós, políticos, o próprio 
PreSidente da República de_ve-se preocupar menos com essa questão da por· 
nografia e maiS com a íriiof"alidade enraizada no quadro social brasileiro, e 
bUscarmos, nós, político-s, nóS, repres-eritantes do povo, as soluções unificado
ras, que possam satisfazer a maioria:· esmagadora da população brasileira. 

O Presidente insiste em estender a mão ã Oposição. O -Presidente, deda:. 
ratoriamente, estende a mão repetidas vezes. O Presidente, na sua mensagem, 
escreve palavras belas. Ainda hoje, o Seriador Luiz Cavalcante citou um tre
cho da mensagem, um belo trecho. As três últimas páginas da introdução à 
mensagem contêin belas passagens. A decl_ãração da mão estendida não deixa 
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de ser um gesto também louvãvel, mas inconseqiiente, na medida em que os 
.atos não correspondem às declarações. A forma com que o Governo trata ·a 
Oposição não corresponde à mão estendida. E a declaração se perde por si 
mesma, torna-se inconsistente, torna-se vazia e corre o riSCO de cair no ridícu
lo. Se o Presidente quer construir, objetivamente, algo de sério e unitãrío nes
te País, Sua Excelência que convoque a Oposição, qUe diga: "QiiCfo conver
iai' com fulano, beltrano, sicrano, da Oposição brasileira; a pauta é essa; o as
sunto é que estou preocupado com o problema econômico'da_Jec~.ss_ão, do de
semprego, da inflação. Vamos dialogar, às tantas horas, do dia tal, estão con
\locados os representantes da Oposição". Que convoque,- objetivamente, e a 
Oposlçã<fterã qUe ir lã. E, antes de sentar à mesa, as mãos serão apertadas. 
Estarã aberto o caminho para o diãlogo e para a extração de um consenso na
cional a respeito desta situação que é gravíssima. Agora, a repetir-se apenas o 
gesto declaratório da mão estendida, não avançaremos nada. 

Sr. Présidente, agradeço a benevolência de V. Ex•, bem como_a atenção 
de todos. Deixo aqui registrada, uma vez mais, a minha preocupação, a mi
nha profunda preocupação, esperando que possamos nós políticos. dos dois 
Partidos, pelo menos no tocante aos problemas mais graves que o País estã vi
vendo, encontrar alguns pontos de vista comuns. (Muito bem! Palmas.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO BAR
BOZA NA SESSÃO DE 31-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

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

O Senado deve até estar se cansando de ouvir minha voz sobre o mesmo 
tema, jã que inúmeras vezes tenho ocupado a atenção da Casa, dirigindo ape
lo ao eminente Procurador-Geral da República no sentido de que dê anda
mento a processo que se encontra em suas mãos, desde o ano passado, pro
cesso com base no Regimento Interno do próprio Supremo Tribunal Federal, 
reclamando o cumprimento de decisão exarada pela Suprema Corte, por una
nimidade, no caso da nomeação de um Deputado Estadual do meu Estado de 
Goiâs, o Sr. Wolney Martins, para a Prefeitura Municipal de Anâpolis. 

Como sabe a Casa, aquele parlamentar, eleito pela legenda do MDB, foi 
para o Partido do Governo em troca da nomeação para a Prefeitura Munici
pal de Anã polis. E como sabe a Casa, a Constituição Federal não permite que 
deputado estadual possa assumir prefeitura por nomeação, exccto a prefeitu
ra da Capital. E mesmo essa concessão, fruto de uma emenda constitucional, 
aprovada hã não muito tempo pelo Congresso, não trouxe no seu bojo a 
abrangência que tentou, o Governo de Goiãs, dar à Constituição Estadual no 
sentido de permitir a investidura de um deputado estadual, que negociou o 
seu mandato de deputado estadual pela Prefeitura de Anãpolis. 

Reclamando perante o Excelso Pretória, a Oposição de Goiás viu. por 
unanimidade, ser provido o recurso em que o Supremo, numa decisão erga 
omnes. declarou taxativamente que o deputado estadual não pode ser investi~ 
do no cargo de prefeito por nomeação, sem perda do mandato. Mas, embora 
o Supremo Trib_unal Federal tenha oficiado ao Governador do Estado e, tam-: 
bém, ao Sr. Pr_eside_nte da Assembléia Legislativa de Goiãs, aquelas aUto rida~ 
des, fazendo ouvido de mercador, não tomaram, Sr. Presidente, qualquer 
p,rovidência, e o Presidente da Assembléia se negou a declarar vaga a cadeira 
de Deputado, então ocupada pelo Sr. Wolney Martins, jã que o Prefeito de 
Anápolis deputado jã não é, desde o instante em que assumiu a prefeitura, 
desde o instante em que aceitou a sua nomeação para dirigir o município de 
Anâpolis. 

Numa interpretação, que não caberia, Sr. Presidente, nem mesmo aos 
primeiranistas de Direito, elementos governistas da Assembléia Legislativa de 
Goías, integrantes da Comissão de Justiça daquela Casa, teceram a argumen
tação esdrúxula de que a Mesa não adotari_a aquela providência enquanto o 
Senado Federal não suspendesse o artigo da Constituição gOiana fulminado 
pela eiva da inconstitucionalidade, por julgamento unânime ÕQ Supremo, fa
zendo crer que desconheciam que as decisões do Supremo Tribunal Federal 
-quando oriundas de representação acolhida pelo Procurador-Geral daRe
pública, e que não versam caso concreto, mas que versam, em tese situações 
de inconstitucionalidade - não dependem de apreciação desta Casa. Então, 
Sr. Presidente, o que é mais grave, é que aquele ex-parlamentar vem, inclusi
ve, recebendo subsídio de deputado até hoje. E tive ocasião de juntar uma 
certidão ao processo reclamat6rio na Suprema Corte, mostrando mais essa 
anomalia. Distribuído o processo ao relator, este solicitou informações ao 
Presidente da Assembléia e ao próprio Governador do Estado. Essas__ infor
mações chegaram, e como s6i em acontecer, cm casos idênticos, foi o proces
so encaminhado do Procurador-Geral da República. Malgrado muitos meses 
tenham decorridos, até agora. Sr. Presidente, ocupado, o Procurador-Geral 
da República não encontrou tempo para designar alguém da Procuradoria 

para emitir o pareCer, permitindo, assim, que a reclamação pUdesse entrar em 
julgamento. :t: estran-ho iStO, -Sr. Presidente. Já apelei, desta tribuna, dezenas 
de vezes e lamentavelmente até agora nenhuma providência foi tomada. 

O Sr. Henrique Santillo - V. Ex' me permite? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Com o maior prazer. 

O Sr. Henrique Santilio- V. Ex• volta, u-ma vez rriais, a verberar contra 
mais esse fato escandaloso de tantos outros ocorridos em nosso Estado, o Es
tado que representamos nesta Casa, que envolve o Governo e se:u Partido. 
Este é um caso clamoroso, de desrespeito a uma decisão do Supremo Tribu~ 
nal Federal, como outros vêm ocorrendo. V. Ex•, há poucos dias mesmo, tan
to quanto eu, denunciou outros fatos. O Governo do Estado, por exemplo, 
não estã transferindo as cotas do ICM; não está transferindo o que é devido 
aos municípios do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis; não está 
transferindo a Taxa Rodoviáría única, e outros desmandos. Mas esse ê: um 
fato extremamente clamoroso: um deputado estadual, nomeado prefeito de 
um município considerado área de segurança nacioilal, mantém-se como de
putado acumulando e inclusive percebendo d_a_ Assembléia como deputado c 
da prefeitura como prefeito. 

O SR. LÁZARO BARBOZA -O que é maisgrave, Senador, é que da 
Assembléia Legislativa, o prefeito de Anã polis recebe não apenas os subsidias 
fixos_ mas também toda a parte variável, todas as vantagens ... 

~ -0 Si-. -Henrique Santillo- Integralffie~te. Todas as vantagens, inclusive 
aJuda de custo... . 

O SR. LÁZARO BARBOZA- ... a que um parlamentar tem direito. E 
o pior é que Deputado elejã não é por decisão unânime do"Supremo, exarada 
hã algum tempo nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo- O mais grave ainda é a atitude do Procurador~ 
Geral da República, num posicionamento que infelizmente não ê inusitado 
poi_s outras .denúncias e queixas jã se fizeram dessa tribuna contra aquela au~ 
tor1dade, o Procurador-Geral da República simplesmente não toma conheci
mento da solicitação feita por V. Ex•, no sentido de que a decisão do Supre
'?o Tri~unal Federal seja_ cumprida. E Goiãs, bem como a cidade de Anâpo
hs. a mmha Cidade, contmuam submetidos ao processo vexatório de ter de 
aturar ilegalmente o prefeito nomeado. Eu gostaria, neste breve aparte, emi
nente Senador, de cobrar também do Sr. Ministro da Justiça, Deputado 
Ibrahim Abi-Ackel, sua promessa pública de enviar ao Congresso Nacional 
projeto fazendo retornar aos municípios ârea de segurança nacional sua auto
nomia política. Esse projeto acabou sendo esqUecido nos escaninhos burocrâ
t~cos do Mínisté~io da Justiça. ~ S. Ex• deve lembrar-se· de que não se trata 
simplesmente de uma promessa feita a parlamentares goianos, há mais de um 
ano em seu gabinete, mas de uma promessa pública, através da imprensa do 
País, de enviar o processo a esta Casa. Até o momento esse processo não che
gou aqui. Esta é uma cobrança que faço também em nome do povo de minha 
cidade, através deste aparte, no sentido de que ela possa, livremente, eleger 
seu prefeito, para que coisas como esta denunciada por V. Ex.', neste momen
fu~-nao Voltc~m- a--ocorrer-lá. Agradeço a v. Ex• 

OSR. LÁZARO BARBOZA -Sou eu que agradeço o aparte de V. Ex•, 
Senador Henrique Santillo. 

Veja V. Ex•, nós ouvimos aqui hoje- e não apenas aqui mas também na 
outra Casa do Congresso Nacional- inúmeras manifestações de parlamen~ 
tares governistas que aquí representam o ponto de vista dos vencedores de 
1964, do golpe desfechado em 1964 contra as instituições democráticas defi
cientes, é verdade, mambembes, é verdade, mas que eram pelo menos demo~ 
crâtícos. 

Enquanto muitos tecem loas ao regime quejâ completa 18 anos, na data 
de hoje, V. Ex•, eu outros, nossos eminentes companheiros de Oposição que 
representamos o ponto de vista dos vencidoS, da Nação silenciada, amor
daçada, tripudiada, que teve, inclusive, seus direitos de cidadania reduzidos 
pela metade na medida em que foi, inclusive, impedido até de votar, na medi
da em que o regime implantado em 64, pela força, criou a dOutrina nova de 
segurança nacional, incompatível com o voto, como se o cidã-dão ao ir para a 
urna depositar, no município de Anã polis, que V. Ex• Senador Henrique San
tillo administrou, como prefeito municipal, deixando ali o marco indelêvel do 
seu talento, da sua tenacidade, do seu civismo, da sua seriedade na adminis
tração pública, como se o eleitor anapolino, no ato de caminhar para a urna e 
lã depositar um voto para prefeito, pudesse conspirar contra a Segurança Na~ 
clonai. 

O Sr. Henrique Santillo- Gostaria que V. Ex• me concedesse um breve 
aparte. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Comprazer. 
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O Sr. HenriqueSantillo -J.feja V. Ex" que na ocasião em que tive o pra
zer de, eleito prefeito de minha cidade, pela vontade soberana de seu povo, 
durante a minha administração é que se instalou, em Anãpolis, essa grande 
base aérea dos Mirage. E a Aeronáutica, na ocasião, teve um prefeito consi
derado oposicionista, radical e intransigente, toda a compreensão e toda a co
bertura para que aquela obra se realizasse. Sabia o prefeito daquela cidade 
que não havia como impedir, obviamente, a instalação daquela base. Na oca
sião era e continua sendo uma aspiração de sua população, e obedecendo a 
esse desejo de seu povo, o prefeito considerado radical, que teve secretários 
seqUestrados pela Polícia Federal, que teve vereadores de seu Partido seqUes
trados pela Polícia Federal, que teve processos às dezenas contra ele, na ten
tativa de fazê-lo, aos olhos de sua comunidade, stJ,bversivo, com alta periculo
sidade, prefeito considerado extrern_amente r~dical, foi aquele que, obtendo o 
voto de seu povo, na verdade, teve o melhor relaciorramento possível com as 
autoridades federais de então, incluindo as autoridades militares. Veja V. Ex• 
como este fato, tanto quanto outros ocorridos neste País, desmentem_ catego
ricamente, a doutrina de Segurança Nacional tão bem esplanada, tão bem 
criticada e denunciada por V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador Henrique Santillo, 
esteja V. Ex• certo, como certa está a Nação, de que o que se pretendeu com 
essa esdrúxula doutrina de segurança nacional foi impedir que o povo brasi
leiro se manifestasse em eleições, porque o regime que se instalou sem voto, 
que vem se perpetuando no Poder sem voto, tem horror às manifestações li
vres. Isto porque é óbvio, sendo V. Ex• como foi, o prefeito de Anâpolis, na é
poca em que lá se instalou a base dos Mirage, V. Ex•, que era e é considerado 
por quase todo mundo do Governo como um intransigente e um radical, não 
teve problema algum em se relacionar com eles~ naqUilo que dizia respeito aos 
interesses do País e da cidade de Anápolis, que V. Ex• soube muito bem admi
nistrar. Na verdade, Senador Henrique Santillo, o Regime que aí está só vai, 
efetivamente, marchar para as eleições deste ano porque o povo não aceita 
mais ser tão escamoteado. Eu estou convencido, como convencida, estâ a 
Nação brasileira, de que as eleições deste ano virão, não apenas porque com 
elas concorda o Presidente da Repúbli~, mas por um imperativo de salvação 
deste País, até porque, eu costumo dizer, Sr. Presidente, que as eleições deste 
ano se constituirão nas únicas avalistas da paz social no Brasil, tamanhos são 
os desmandos e os abusos praticados ao longo desses dezoito anos, que os vi
toriosos_ de 1964 hoje comemoram e que a Nação inteira lastima. 

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

O SR. LÁZARO BARBQZA - Pois não: 

O Sr. José Lins- Senador Lázaro Barboza, ninguém nega que vivCmos 
um período de exceção que, paulatinamente, vai sendo substituído por uma 
democracia plena. Essa questão das áreas de segurança nacional foi fruto, 
como V. Ex• sabe, de uma época e, pratiCamente, imposta por fatos que infe
licitaram famíliàs, ·que âestruíram áreas que realmente deveriam ser resguar
dadas, em suma, são coisas do bojo do passado. Mas, eu queria fazer uma-ob
servação sobre a poslÇãõ de V. Ex• quando V. Ex• se julga um Vencido, que 
nós somos vencedores e V. Ex•s os vencidos. Acho uma C9locação, nobre Se
nador, errada. Somos todos vencedores. Vencidos seríamos nós todos se não 
tivesse havido essa Revolução. Hoje, realmente, sei das dificuldades que nós 
tiv-emos nestes dezoito anos, sei dos erros que foram cometidos, porque nin
guém é perfeito, Sei, também, de que muita coisa boa foi feita. Mas quem dis
se que isso tudo é uma perfeição? Mas, nobre Senador, se essa Revolução não 
tivesse vindo e se a balbúrdia que se instalava no País tivesse, realmente, vin
gado, aí sim, V. Ex• seria o vencido, como eu também o seria. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Nobre Senador José Lins, agradeço o 
aparte de V. Ex• mas esteja V_,_ Ex• certo de que o argumento usado, ao loilgo 
desse tempo todo, para justificar o golpeamento das instituições, golpeamen
to que não se deu apenas em 64, mas que foi se repetindo, golpe sobre golpe, 
no decorrer desse tempo todo ... 

O Sr. José Lins- Ma::. que se restabelece paulatinamente, a toda a hora. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- ... o que hoje, eminente Senador, não as
susta mais nem colegiais ... 

O Sr. José Lins - Mas V. Ex• me permite? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Não, não. Dizer que o Brasil estaria 
perdido se não tiveSse acontecido o golpe de 64, eminente Senador, a esta al
tura, desculpe-me V. Ex•, mas é até menosprezar a inteligência nacional. Estâ 
claro, nobre Senador, ... 

O Sr. José Lins - Este não é o pensaiQ.ento de muita gente. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - .•• que o que foi feito em 64 foi a ação 
que não se desencadeou naquele instante, mas que era fruto de articulações 
antigas de um grupo sedento de poder, ... 

O Sr. José Lins- Mas, quais as razões? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - ... grupo que nunca tinha conseguido 
chegar ao poder pelo voto. Frustrado nos seus intentos ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• se engana completamente, V. Ex• estâ sendo in
justo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- ... e aproveitando-se de um momento 
de conjuntura difícil, conturbat;l.o, é verdade, em que as instituições estavam 
efetivamente mambembes, ... 

O Sr. José Lins - V. Ex• está historicamente errado. 

O SR: LÁZARO BARBOZA - ... aproveitou-se aquele instante psico
lógico para se fazei" o que V. Ex• e seus nobres pares chamam, batendo no pei
to, a Gloriosa Revolução de 1964. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Nobre Senador Lâzaro 
Barboza, estou interrompendo para informar que faltam 5 minutos para en
cerrar a sessão. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, prometo a V. Ex• que 
encerrarei o meu discurso antes de encerrado o prazo regimental. 

Mas, nobre Senador, o que é que a Nação presenciou ao longo desses 18 
anos? 

O Sr. José Lins- Uma grande evolução, grandes melhorias. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- O que V. Ex• chama de grande evo
lução e de grandes melhorias foi o crescimento e o progresso setorial, que nós 
da Oposição não negamos. 

Mas, o que V. Ex• também não consegue negar é que, ao longo desses 18 
anos, foi aumentando a massa de marginalizados, de esquecidos, de espolia
dos, que foram jogados do centro para a periferia da História, nobre Sena
dor. 

O Sr. José Lins- V. Ex• se engana, pórque o que aumentou foi o núme
ro de esclarecidos, daqueles que querem mais e que desejam ... 

o SR. LÁZARO BARBOZA -A mim não impressiona o crescimento 
do produto iD.terno hn..ito, quando eu vejo a miséi-ia camPeando em todo o 
País. 

O Sr. José Lins- Mas, sem ele, não se faria nada, nobre Senador. V. Ex• 
preferia que não tivesse aumentado o produto? 

O SR. LÁZARO BARBOZA -O que eu preferiria, nobre Senador, é 
que houvesse um mínimo_ de ju~tiça soCial nesta Pátria brasileira. 

O Sr. José Lins - Isso todos nós queremos. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- E V. Ex• hã de convir que é da essência 
do pacto de poder que aí estã, a prática de uma política econômica que pena
liza a Nação e beneficia apenas, nobre Senador, uma minoria muito pequena, 
privilegiada. 

O Sr. José Lins- Isto, na interpretação de V. Ex• Eu respeito o seu pen
samento, mas não concordo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA -Se v. Ex• consultar as estatísticas do 
próprio Governo... , -

O Sr. José Lins -- Esta é amplamente favorâvel. O que se tem é uma 
grande necessidade de mais benefícios. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Eminente Senador, embora o Governo 
tenha o monopólio das estatísticas, mas nein tendo o monopólio das estatísti
cas, o GoVerno tem conseguido tapar o sol com a peneira, negar uma verdade 
que salta aos olhos. 

Onde é que está o milagre? O milagre ai está boje, na recessão brutal, no 
desemprego, no subemprego, no Brasil importando tudo, quando poderia 
abastecer o mundo. 

O Sr. José Lins- Este ano não se importa quase nad.a, a não ser trigo, 
nobre Senador. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador, há sete anos que 
ouço o Líder do Governo dizer nesta Casa: Este ano não se importa nada. 

O Sr. José Lins - Mas não acredita. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nobre Senador, peço a V. 
Ex.' que não permita mais apartes, porque V. Ex• tem dois minutos para con
cluir o seu discurso. 
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O SR. LÃZARO BARBOZA- V. Ex•vá verificar na CACEXeV. Ex• 
vai ver que o Brasil continua importando, inclusive, agora, carne. Continua 
importando carne, ou V. Ex• pretende negar isso? Vá à CACEX, nobre Sena
dor. Continua importando arroz, importando equipamentos quando as in
dústrias do setor aqui estão ociosas. 

O Sr. José Uns- Senador, V. Ex• sabe que o País importa, digamos, 30 
mil toneladas e exporta 300 mil. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nobre Senador, peço a V. 
Ex' que conclua o seu discurso. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Sr. Presidente, não posso concluir o 
meu discurso, se sou atropelado pelo nobre Líder do Gover_no. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• não permita mais 
aparte. V. Ex'- tem o direito de conceder ou não o aparte. 

O Sr. Henrique Saniil/o- Permite V. Ex• um aparte, para fazer apenas 
uma colocação'? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, tenho dois minutosain
da e permita-me dispensar 30 segundos ao eminente Senador Henrique San
tillo. 

O Sr. Henrique Santillo -São apenas 30 segundos, para responder a 
uma colocação feita pelo Senador José Lins, com a qual não posso concor
dar, e que não pode ficar sem resposta.~ a respeito dos municípios considera
dos área de segurança nacional. Na verdade, a maioria, ou a quase totalidade 
foi transformada em ârea de segurança nacional para que se evitassem 
eleições de prefeitos ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Exato. 

O Sr. Henrique Santillo- ... porque, na verdade, na maioria desses mu
nicípios, ganhava sistematicamente a Oposição. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - fi verdade. 

O Sr. Henrique Santillo- fi o caso da minha cidade, a cidade de Anápo
lis, que ror transformada em município de segurança nacional por motivos 
políticos subalternos. Apenas por isso. 

O Sr. José Lins- Nesse caso, o número de municípios é pequeno ... (I
naudível) 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, eu não precisaria repetir 
aqui mais nenhuma palavra, para, à guisa de resposta ao eminente Uder do 
Governo, deixar concluído este discurso. Basta repetir aqui a última frase do 
meu colega Senador Henrique Santillo, quando, de forma que convence a to
dos, demonstra que a transformação de uma esteira de municípios brasileiros 
em ârea de segurança nacional obedeceu a princípios subalternos e a nada 
mais. 

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESENHA DAS MATfiRIAS APRECIADAS 
DE l• A 31 DE MARÇO 

(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno) 

Projetos aprovados e encaminhados à sançio 

Projeto de Lei da Câmara n• 106, de 1981 (n• 4.265/81, na Casa de ori
gem). de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Instituto Brasi
leiro do Café- IBC a doar, para o fim que indica, faixa de terreno no Mu
nicípio de Cornélia Procópio, no Estado do Paranâ. Sessão: 3-3~82. (Extraor~_ 
dinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 1982 (n• 5.617/81, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que altera disposições da Lei n"' 
5.887, de 31 de maio de 1973, referentes ao regime jurídico do Diplomata. 
Sessão: 17-3-82. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1982-Complementar (n' 263(82, na 
Casa de origem), que altera a Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970, 
que estabelece os casos de inelegibilidade. Sessão: 24-3-82. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n• 65, de 1981 (n' 2.471/79, na Casa de ori
gem), que altera a redação do parãgrafo único do art. 17 d.a_ Lei n"' 6.448, de 
I i de outubro de 1977, que dispõe sobre a organização política e administra~ 
tiva dos Municípios dos Territórios Federais, e dâ outras providências. Ses
são: 31-3-82. (Extraordinária.) 

Projetos aprovados e encaminhados à promulgação 

Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 1980 (n"' 58/80, ná Cãm:ara dos 
Deputados) que aprova o texto do Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas 
de Fronteira, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e 

o Governo clã-República Argentina, em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. 
SeSsão: 24-3-82. (Extraordinãfia.) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1981 (n• 92/81, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Domínio 
do T~rismo, concluído entre o Governo -da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. 
Sessão: 24-3-82. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 34, de 1981 (n"' 83/81, na Câmara dos 
Deputados) que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica em Ma
téria Educacional, Científica e Técnica, concluído entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Edu
cação a Ciência e a·Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1981. Sessão: 24~3-
82. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n9 lO, de 1981 (n"' 73/80, na Câmara dos 
Deputados) que aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação entre a 
República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, ce
lebrado em Bruxelas; a l8 de setembro de 1980, bem como os textos dos se
guintes atos, celebrados na mesma data, e anexos ao rcfcddo Acordo
Quadro: Anexo sobre Cooperação no Domínio da Comercialização da Man
teiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relativo à Cooperação Comercial 
e Econômica entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Europc

"ia do Carvão e do Aço, e Troca de Notas relativas aos Transportes Maríti
mos. Sessão: 25~3~82.. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1981 (n• 96/81, na Câmara dos 
Deputados) que aprova o texto da Convenção sobre Prevenção da Poluição 
Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, concluída cm Lon
dres, a 29 de dezembro de 1972. Sessão: 25-3-82. (Extraordinãria.) 

Projeto aprovado e encaminhado i 
Câmara dos Deputados 

Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara n•4S, de 1980, 
(n• 1.761(79, na Casa de origem), que regulamenta o exercfcio da profissão de 
Supervisor Educacional, e dá outras providências. Sessão: 31~03-82. (extraor
dinãria) 

Projeto aprovado em primeiro turno e 
encaminhado à Comissão de Redaçio 

Projeto de Lei do Senado n• 122, de 1981, de autoria do Senador Jorge 
Kalume, que dispõe sobre amparo aos trabalhadores da Borracha e dâ outras 
providências. Sessão: 31~03~82. (extraordinária) 

Projeto Aprovado em primeiro turno 

Projeto de Lei do Senado n• lOS, de 1979, do Senador Amaral Furlan, 
que define conseqüências do concubinato. Sessão: 18-03-82. (extraordinária) 

Projetos rejeitados nos termos do art. 278 do 
Regimento Interno e encaminhados ao arquivo 

Projeto de Lei do Senado n• 242, de 1981, de autoria do Senador Mendes 
Canale, que altera os prazos previstos no§ 39 do art. 67 da Lei n9 5.682, de 21 
de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Polfticos -e na Lei n• 5.782, 
de 6 de junho de 1972. Sessão: 8-3-82. 

Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1981 (n• l.l28(79, na Casa de ori
gem), que introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-lei n• 5.452, de l' de maio de 1943, na parte referente à admi
nistração e à eleição sindicais. Sessão: 31-03-82. (extraordinária) 

Mensagens aprovadas relativas à 
escolha de autoridades 

Mensagem n• 5, de 1982 (n• 65/82, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Mauro Sergio da Fonseca Costa Couto, Ministro de Segunda Classe, da Car
reiFa de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular de Angola. Sessão: 16-03-82. (extraordinária) 

Mensagem n• 23, de 1982 (n• 66(82, na origem), pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor 
Alfredo Buzaid para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fede
ral, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos Fulgêncio da 
Cunha Peixoto. Sessão:_I?-03-82. (extraordinária) 

Projeto aprovado em turno único e 
encaminhado à Comissão de Redação 

Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1981 (n' 91(81, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, 
Científica, Técnica e Cultural, concluído entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Popular do Congo, em Brasfiia, a 
18 de fevereiro de 1981. Sessão: 4-03-82. (extraordinãria) 
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ATA DAS COMISSÕES 

COMISSÃO DIRETORA 

ATA DA I• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 5 DE JANEIRO 
DE 1982 

Sob a Pre_sidência do Senhor Senador Jarbas Passarinho, PreSidente, e 
com- a presença dos Senadores Passos Pôrto, Primeiro~ Vice-Presidente, Gil
van Rocha, Segundo-Vice-Presidente, Cunha Lima, Primeiro-Secretãrio, Jor
ge Kalume, Segundo-Secretârio e Jutahy Magalhães, Quarto-Secretâiio, às 
dezoito horas e trinta minutos do dia cinco de janeiro-ode mil nov~centos e oi-
tenta e .dois, reúne-se a·camisS_ão Diretor-a do Senado Federal. -

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador ltamar 
Franco, Terceiro-Secretârio. 

O Senhor Presidente declara abertos oS trabalhos e esclarece que a Reu
nião foi convocada para ilpreciáção de consulta da Sl)bsecretaria Financeira 
sobre o procedimento a ser adotado nos câlculos do pagamento dos subsídios 

dos Senhores Senadores durante o período da convocação extraordinâria, 
tendo em vista ó disposto no Decreto Legislativo n'>' 72, de 1979. Transmite, a 
seguir, informaÇão de como a Câmara do$ .Deputados está procedendo eco~ 
munica que, diante da .decisão _daquela Casa do_ Congresso Nacional, para 
não discrepar da solução, deu instruções no sentido de ser aQotada ~ mesma 
sistemática no Senado Federal, ad refe_r_endum da_ Comi_ssão Dh::etora. 

Debatida a matéda em profuildidade,-ã Cõmissão Diretora decide apro
var a orientação dada pelo Senhor Presidente, à unanimidade de seus 
membros. -- - --

Nada mais havendo a tratar, às dezenove hOras, o Senhor Presidente de~ 
clara e~Jce_rradàs os _tr~balhos pelo que eu, Aiman Nogueira da Gama, Secre~ 
târio da Comissão, Iavr_ei__a presente Ata que, asshlada pelo Senhor Segundo
Secretârio e pelo Senhor Presidente, vaí à publicação. 

Sala da COmisSão Diretora, 5 de janeiro de 1982. - Jarbas Passarinho, 
Presidente - Jorge Kalume, Segundo-Secretário. --· ·· · 
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ATA DA 34~ SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 
PRESIDitNCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO E ITAMAR FRANCO 

ÀS 14 HORAS E 30 M.INUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: ' 

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- JarPfl.s Passarjnbo -_A.te·~:mdJe 
Costa ......:. Luiz Fernando freire· .... ;. .. : Josê_- S.a~ney _- .AÍb~rto 'Sifva- Bernardi
no Viana- He1vídio Nunes- Almir Pinto- Agenor l\1'\:ia- Dinrrte Ma-: 
riz - Martins Filho - Cunha Lima- Humberto Lucem - Aderbat Jure
ma- Nilo Coelho- Luiz C~valcante.......:. Gilvan R~c:ha- I <·IJrival EJ.pti~ta 
- Passos Pôrto - Juta,hy Magalhães- Lomanto J(ln1or _- Lu~z "-'~an -
João Calmon --Amaral Peixoto -:- Nelson ·carneiro - r .... mar Franco -
Amaral Furlan -- Affonso Camargo - EveÚ.Sio Vieira - LeiJ.oir V~rgª"s_ ~ 
Pedro Siinon .. 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos~ 
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1 '1-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 39, DE 1982 

Regulft a aposentadoria de Professores aos 30 anos de ativldade e 
de Professoras após 25 anos de serviço. 

O Congresso Nacional decreta: __ _ 
Art.. J9 Serão aposentados pelo INPS, com remuneração integral, os 

professores sujeitOs ao ·regline da Lei Orgânica ·a a Previdência Socü1.I, atendi-
dos os requisitOs desta lei. __ 

Art. 211 A aposentadoria de que trata esta lei dependerá da compro
vação, na forma da legislação previdenciária, do efetivO exerCício eril funções 
de magistérío dUtante 25 anos pelos segurados do sexo feminino e 30 anos pe-
los ·segurados do sexo masculino. _ _ ~-

Art. 3'1 ApliCam-se aos professores os demais dispositiVos da Lei Orgã
nica da Previdência Social e Legislação ·posterior, relativos à aposentadoria 
por tempo de serviço que não colidirem com os preceitos desta lei. 

Art. 4., ESta lei entrará em vigor na data d_e sua publicação. 
Art. 5'1 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Recente modificação do texto constitucional efetivada com .a promul
gação, pelo Congresso Nadonal, da Emenda ConstitUciomil nO? 18, de 1981, 
assegurou a aposentadoria dos professores nos termos segUinte: 

"ArL 101.. O funcionário será_apoSe"ntado: 

iii·~ ~~j~~t~;i~~~~t·~~ ~~·Ósw Íri~~i ~ ~~i~~~-~;~~;~d~ ~~~~~}~~~.-·r~~ 
salvado o disposto no artigo 165, item XX. 

Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores 9s se
guintes direitos, 3.1ém de outros que, nos termos da lei, visem à me
lhoria de sua condiÇão sOcial: 

XX - a aposentadoria para o professor após 30 anos e, para a 
professora, após 25 anos de efetivo eX.ercfcio em fUnções de magis
tério, coin salário íntegral." 

Desse modo, o texto constitucional restaurou direito dos professores 
que, sendo servidores públicos; jâ antes do advento da Carta Constitucíonal 
de 1967, gozavam da aposentadoria após 25 anos de ati v idade e que~ quando 
sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, usufruíam de igual 
direito, antes do Decreto n• 63.230, ~de i O de setembro de f9líl!.~ 

Impõe-se, todavia, para cumprimento da norma constitucional sua regu
lamentação _mediante lei ordinâ.ria, razão q~e inspirou o preSente projeto que, 
transformado em lei, prontamente, como se espera, fará justiça à laboriosa 
classe do Professorado brasileiro. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1982. - Frmi~o ~Montoro. 

(Às Comissõifs 4e Const1tufçã6 e "Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETQ DE LEI DO SENADO N• MJ• DE_ 1982 

uAitera dispositivo da Consolida~ão das Leis do Trabalho, para 
_o fim de ga~antir ·j~~nidade aos dir~gentes ~~ndlcais." 

O .. COngress·o Naciorlai decreta: 
Art. 1 q O art.. 543, caput, da Consolidação-das Leis do Trabalho, passa 

a vigorar com· a seguinte redaçã·o:· 

... Art. 543. -O empreg'ado eleito para cargo de ad!'l1inistração 
sindical ou representação profi.ssiorial~ 'indusive junto a órgão de de
liberação coletiVa, não poderá c;.er impedido do exercício de suas 
funções, nem "tranSferido p~·ra lugar oU mister que lhas dificultem ou 
tornem impossíveis, não podC:ndo, ~inda, ser presO, salvo flagrante 
de crime inafiariçável ou ordem escrita da autoridade judicial ÇQm
petente .. 

Art."29 Es"ta lei entrará em Vigor na-·data de sua publicação. 
Art.. 39 Revogam-se as disposições effi- contfârio. 

------Justificação 

Trata o projeto de, conforme explicitado na ementa. garantir imunidade 
ao dirigente sindical, inserindo no texto do art.. 543, caput a proibição de que 
seja preso, salvo em flagrante delito inafiariçável ou ordem escrita de autori
dade judiciária competente. 

Na verdade, tal direito já deveria ser reconhecido pelas autoridades em 
face do texto vigente do caput desse art. 543, onde está dito que o emprega
do ... não poderá ser impedido do ex.ercíçío_de suas funções sindicais ... ". Ora, 
prender significa impedir o dirigente sindical de exercer suas ativida.des sindi
cais, mas não é outra coisa o que faz a _repressão policial em quaisquer movi
mentos grevístas. 

Por isto, para tornar mais explídto ainda o texto e a garantia sindical, 
propomos esta modificação_ ao referido dispositivo. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1982. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 00 TRABALHO 

. . '--~'~-·-~.-- .... ~ ,., ~. ~ ·-~-·.- .... ~~·- ~~----- ·...-:···-· ·-- .. ,.--. ... -- ... • ... -......... .. 
Art.. 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou 

representação profissional, inclusive junlo á órgão·. de deliberação coletiva, 
não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para 
lugar .ou mister qUe lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas 
atribuições sindicais. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social). 

·-o S"R. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -.Os projetas lidos serão publica~ 
dós e remetidos às comissões compete-nte-s:. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo Sr. 1 '?-Secretário. 

( 1!!!_0_ .<?. s~$!iinte 
REQUERIMENTO N• 59, DE 1982 

Sr. Presidente: 
· RCCfUelro a V. Ex•, ouvido. o plenário, nos termos âo àrt. 38, caput, da 

Cons_tituição, _Q_Qmbinado com· o disposto nos arts. 418, 419 e 420 do Regi
mento Interno, seja convocado o Sr. M"inístro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel? 
a--comparecer a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, em 
dia e hora, a serem -preV\3.rflente fixados dentro do prazo não superior a 30 
(trínta) dias, para prestar eSdareciinentos- sobre o seguinte: 

I -O andamento do processtfde apuração da responsabilidades dos de
nunciados no chamado ••Escândalo da Mandioca" decorrente do desvio cri
minoso de vultosos recursos do Banco do Brasil, agência de Floresta, em Per
nambuco; 

2- Quais as.rãl:ões do Sr. Proçurador Geral da República, Inocêncio 
Mártires Coelho, para admitir a suspeição no processo, do Procurador Pedro 
Jorge de Melo e Silva, covardemente assassinado em Olinda~ no dia seguinte 
ao seu afastamento; 

3 -Qual o grau de responsabilidades do Procurador Geral da Repúbliw 
ca, Inocêncio Mártires Coelho, no contexto geral desses lamentãveis e graves 
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acontecimentos, a ponto de dezenas de procuradores da República terem soli~ 
citado à Presidência da República a sua imediata substituição das altas 
funções que exerce; 

4-- Qual o inteiro teor do dossiê que foi encaminh_ado-~o Ministério da 
Justiça, há poucos dias, pelo Sr. Chefe da Casa Civil da Presidêg.cié!_ da Re~ 
pública, Minisüo- Leitão de Abreu, por despacho do sr. Presidente daRe~ 
pública. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1982._ ":""'" Hu,;,ber_to Lucena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento que acaba de 
ser lido serã publicado e incluído oportunamente em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Pasos Pôrto)- A Presidência recebeu as Mensa
gens de nl's 35 e 36, de 1982 (n•s 118 e 121/82, na origem), de I• de abril do 
corrente ano, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do 
disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas 
do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que os Governos dos Estados do 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, sejam autorizados a realizar ope
rações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão -despachadas às Comissões de Economia e de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência recebeu as Men
sagens de n•s 37 a 57, de 1982 (n's 104 a 126/82, na origem), de 1• do corrente, 
pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no art. 
42, item VI, da Constítuição, Submete ao S_enado propostas do Sr. Ministro 
de Estado da Fa.zenda para que as Prefeituras Municipais de Além Paraíba 
(MG), Alvorada (RS), Aracaju (SE), Araçatuba (SP), Caçador (SC), Cande
lária (RS), Cavalcante (GO), Caxambu (MG), Fortaleza (CE), Itajibã (BA), 
Jacarezinho (PR), Marechal Cândido Dondon (PR), Passo Fundo (RS), Pi
ranga (MG), Salvador (BA), Santo André (SP), São José do Cedro (SC), São 
Miguel do Oeste (SC) e Uberlândia (MG), sejam autorizadas a realizar ope-
rações de crédito, para os fins que espeCificam. - -

As matéúas serão despachadas às Comissões de Economia, de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A P.residência recebeu do Pre
feito do Município de São Pauto, o Ofício n9 S/7, de 1982 (Ii9- 233/82, na ori
gem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, auto
rização do Senado Federal a fim de que aquela Prefeitura poSsa realizãr opeM 
ração de empréstimo externo, no valor de US$ 40,000~000.00 (quarenta miM 
lhões de dólares americanos), para o fim que especifica. 

A matéria ficará aguardando, na Secretaria Geral da Mesa, a comple
mentação dos documentos necessãrios. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores inscritos. Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: -

Não seria, evidentemente, necessária a visita -de João Paulo II a algumas 
habitações carentes d_o Brasil para que tivésSemos corisciênCiá da realidade 
das favelas. 

Na verdade, elas faziam parte, há muito tempo, do panorama, que nos
sos olhos habituados descortinavam naS cidades g_randes. 

Talvez, até julgássemos que integrassem, de maneira natural e neces
sária, o espaço urbano, pois eram revelação de a_lguns traços marcanteS da 
personalidade do brasileiro: da sua alegria espontânea e_permanente, capaz 
de produzir o ritmo do samba; da sua criatividade admirãvel, que realiza 
prodígios de construção no _ _íngreme e no instável; da sua capacidade de coeM 
xistência pacífica com outras classes sociais,jã que o lamentável fenômeno da 
violência urbana só recrudesceu nos últimos anos. 

O conjunto parecia-nos tão normal e inconseqUente que, sem grande ver
gonha, e, muitas vezes, com certo orgulho, dirigimos a curiosidade de turistas 
e visitantes àqueles aglomerados coloridos e pobres, onde, para a paz de nos
sas consciências, quase nunca faltava a animação de grupos de crianças jo~ 
gando o futeboL 

Contudo, é inegãvel que, depois de sua passagem entre nós, o Papa dei
xou em Vídigal não apenas um anel. 

Ficou conosco um certo mal-estar, a consciência pesada de quem se sabe 
cúmplíce daquilo que se vem chamando o grande .. pecado social das _cida
des .. , (') a saber, o mau uso do solo urbano. 

E é natural que, após a parcial vitória conseguida pelo homem do cam
po, através da promulgação da lei sobr_e a usucapião especial, a opinião públiM 
ca, os membros do Govemo e a solidariedade parlamentar se dirigissem ã-0 
operário urbano, ao ser mal nutrido e iletrado, que move máquinas e turbinas 
nas fábricas, dá funcionamento cqntínuo aos grandes serviços citadinos e vive 

os seus poucos momentos de descanso em construções frágeis e precãrias, 
onde lhe é negado aquele mínimo de privacidade e de conforto, que deveria 
acompanhar a dignidade de cada ser humano. 

E o recesso parlamentar, que precedeu o reinicio de nossos trabalhos 
neste an'?, fo~ momento propfcio para gerar idêi3.s e sugéstõeS que, no objeti
vo jllstificãvel de amenizar a situação do favelado e darMlhe melhores con
dições de vida, jã estão se revelando, contudo, como as primeiras malhas que 
começam a tecer aquilo que,_ se aprovado, seria tão prejudicial para a boa 
aplicitção das normas jurídicas, a saber. o cipoallegislativo. 

Em fins de novembro último chegou-nos do Executivo o projeto de-lei 
que dispõe sObre a alienação de imóveis da propriedade da União, cujo obje
tivo maior é permitir ao Poder Executivo alienar, a título oneroso ou gratui
to, ao Banco Nacional da Habitação, terrenos de propriedade da União si
tuados em zonas urbanas ou nas regiões metropolitanas. 

Depois disso, o Conselho Nacional do Desenvolvimento Urbano, em 
perspectiva mais ampla, lançou à discussão pública - e é notável o número 
de críticas e polémicas que já suscitou- um anteprojetó de lei que, acolhen
do inúmeras sugestões da Igreja Católica, visa, como tantos outros, a uma re~ 
forma urbana direciOnada- a enfatizar o carãter da propriedade função-social, 
como quer a constituição de nossa ordem eConômica e jurídica. 

- Ainda, ao mesmo tempo e, no mesmo clima, o Ministério da Justiça 
publicou o seu anteprojeto de rei sObre desapropriação de terrenos urbanos 
que, segundo muitos, é suscetíVel de esV-aZiar. (2) O sentido, aliás, polêmico, 
do projeto do CNDU que, ao-que parece; passará ainda por mais acurado 
exame-antes de ser submetido ao crivo do Congresso Nacional. 

Em meio a tudo isto, um outro documento da Igreja. intítulado "Solo 
urbano e ação pastoral" (l) debateu o assunto, não sem lançar críticas, por 
vezes violentas, à ação governamental, baseando-se, como é de rigor, depois 
do Encontro Episcopal de Pilebla, num tríplice enfoque da questão: ver, jul
gar, agir. 

1\fãO é Süfpn!eridenteo Que, numa: Soeii:dade qUe se quer pluralista, todos 
desejerri dai- o fruto de sUa experiência e ó melhor de suas idéias para proble
ma de tão grande repercussão social. Cada segmCnto interessado em oferecer 
sug-estõeS senie-se o- rrlais credenciado para tal. -

A Igreja, não se limitando a uma ação meramente pastoral. entende que 
""dialogar é ser cristão" e que "na busca do bem comum deve contribuir_ para 
a· formação da consciência políticl:i". Não p0deri3 ela omitir-se diante dos 
ptóblemas sociais e-polfticos, póis qUe es'feS:possuem·sempre uma dimensão 
ética. E deste modo, Sente-se no dever de cooperar para o advento, no mundo 
conflitailte de hoje,-de urna nova ordem, que promova o bem de todos, para 
além dos privilégios das minorias". 

E, na mesma entrevista à revista Veja (4), da qual e;draímos as citações 
anteriores, D. Luciano Mendes, Secretário-Geral da CNBB, afirma que a ten~ 
são entre o Estado e a Igreja; no Brasil. diminuiu, entre outras coisas, pela 
mera expectatiVa em que está-esta última de que teremos leis mais·adequádas 
para o uso do solo urbano, em breve tempo. Nesta li~ha, o recente documen
to de Iiaici, também anteriormente -nieTic1ónado, tenta- ofer"ecer- propostas 
concretas e objetivas. 

O CNDU, responsável pelo desenvolvimento urbano no País também se 
sente credenciado a iniciar <:qfrocesso legislativo na matéria, jã que é o único 
órgão- realmente es-pecializado em questões urbanas. 

Mas, os jornais também noticiain (S) que-esta reformulação que se requer 
da qrdem jurídica das cidades_ é reivirldicad~1 d~ man~ira monopolística, pelo 
Ministério da JuStiça, jâ. que sendo ó tema de forte conotação politica deveria 
o seu tratamento estar afeto à sua área. de infJuência e sugestões. 

Srs. Senadores, pensamos que a inidãliVa e ·a respoltsabilidade relativas 
aos novos princípios que deveremos, fatalmente, inscrever, com urgência, em 
nosso ordenamento jurídico deveriam ser, antes de tudo, da classe parlamen
tar. 

E mesmo que, por inércia nossa, projetes governamentais antecedam à 
nossa criatividade, é evidente que ao Legislativo caberã sempre o papel de 
analisã~los, criticã-los, emendá-los, substituí-los. 

Se partilhamos com todos os que têm olhos a capacidade de ver a si~ 
tuação atual dos favela dos; se julgá-la é também característica de todos os ho~ 
mens portadores de espírito crítico; se agir no sentido ~de reformas é atri~ 
buição, sem dúvida, negada à Igreja, mas partilhada entre os Poderes Execu~ 
tivo e Legislativo; não é menos verdade, nobres Parlamentares, que o legislar, 
o decidir em instância final é ato que nos compete, ou deveria competir, de 
maneira privativa e excluSiva~ 

E se, no desejo reformista que a todos atinge, a nós cabe a responsabili~ 
dade maior, aproveitemOs a ocaSião de nos encontrarmos no foro livre de 
nossos debates d.e plenãrio para trocarmos pontos de vista, analisando com 
maior profundidade a questão do solo urbano. 
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De nossa parte, querémos inicialmente fazer uma: conftssão, assim como 
enunciar uma preferência: -

Sem dúvida, fomos daqueles que prometeram a representantes de favela~ 
dos. uma ação mais dinâmica para melhorar-lhes o estatuto jurídico de ocu
pantes de imóveis alheios, visto que a própria configuração da u.Sucapião pro 
'labore, que queriam ver estendida aos habitantes de aglomerados urbanos, 
não se adaptava à situação fálica em que se encontravam. 

Contudo, nossa promessa tinha um alcance maior. Se estávamos conven
~idos da gravidáde e da atualidade do problema habitacional urbano, pensã

. vamos também que ele só poderia ser convenientemente abordado,- como 
proposta legislativa, depois de amadurecido estudo em que seus aspectos téc
nicos e políticos fossem evidenciados pelas várias categorias de profissionais 
dedicados à '=I_Uestão urbana e urbanística. - ---

Não tínhamos, de modo algum, em mente uma legislação' pulverizada, 
multifOrme e eventualmente conflitante, mas acreditávamos, desde então, e 
ainda hoje permanecemos no mesmo ponto d_e vista, na possiPilidade de ela
boração de um verdadeiro Estatuto do Solo Urbano, para rivalizar em poten
cial e criatividade com o Estatuto da Terra, já de algum tempo vigente, espe
cialmente dedicado a oferecer soluções para o aproveitamento do solo rural. 

Como tantos outros, estávamos também conscientes de que o problema 
da utilização do solo urbano não desapareceria totalmente pelo simples fato 
de que urna lei ampla, compacta, de muitos artigos e disposições coordenadas 
oferecesse soluções teóricas suscetíveis de resolvê-lo. 

O próprio Estatuto da Terra estava aí a mostrar-nos que muitas de suas 
inovações envelheciam sem possibilidade de sucesso prático, pois os mais 
bem inspirados princípiOs jurídicos podem, embora vigentes numa sociedade, 
nela permanecer letra morta, se fatores adversos ou a má vontade política 
contribuem para a aplicação concreta de diretrizes contrárias. 

Acreditamos, ainda assim, que princípios mais justos e mais inovadores 
podem ter um relativo êxito, na vida diária, se forem elaborados em função 
de nossa realidade federalista, que reconhece ã:áMunicípio alguma compe
tência na administração de seu solo, e, não ê demais relembrar, desde que a 
,legíslação projetada não pretenda ser decalque puro e simples de sociedades, 
acaso atualmente existentes, mas em estágio de desenvolvimento diferente do 
nosso não só do ponto de vista político, como cultural, social e económico. 

Parece-nos evidente que a maturação necessária dos melhores princípios 
não se realiza de um dia para o outro, nem pode surgir do nada para a satisR 
fação pura e simples de políticos num ano eleitoral. 

E se queremos trabalhar no sentido de uma legislação mais ampla e coe
rente, evitando o perigo das leis casuísticas, p-ersonalizadas e conjunturais, 
que afloram problemas, sem realmente solucioná-los, devemos meditar sobre 
as soluções e propostas, que já existem e se avolumam sobre nossas mesas de 
trabalho. 

Duas delas nos parecem dignas de reflexão: o anteprojeto do CNDU, 
que, como mencionamos, acolheu sugestões ofereCidas por encontros e sim
pósios na Arquidiocese do Rio de Janeiro, bem como as diretrizes, claí·amen
te apontadas, pela CNBB, em documento recentemente redigido em Itaici. 

Quanto ao anteprojeto de lei do CNDU que, aparenteniente1 nã-o permaR 
nece mais em sua primeira redação, a inforniação que tivemos dC sua estrutu
ra e orientação veioRnos- através da Imprensa.{6) E apenas parcialmente. 

Eis por que, embora não aceitando inteiramente todas as críticas que lhe 
foram feitas pór um cidadão carioca, em carta a-ssinada ao Jornal do Bra
sil,( C) lamentamos, tal como este leitor, o fato de que a Nação tenha sido in
formada de tão importante anteprojeto de lei, de maneira simplesmente par
cial, atravês de alguns de seus dispositivos esparsos. 

Reclama o brasileiro em questão que "o anteprojeto seja apresentado à 
Nação na sua íntegra para por ela poder ser debatido, sob pena de suspeição 
de seus reais objetivos" .(8) - -

Seja como for, seguildo noticiário do Jornal do Brasil em quatorze de fe
vereiro último, o ."anteprojeto_ do CNDU é um apanhado de legislações vi
gentes no Brasil e em outros países, além de propostas novas, de várias ori
gens, até mesmo da Igreja". 

"Cópias dele foram distribuídas pelo Ministério do Interior en
tre órgãos federais, estaduais e municipais. Entidades classistas -tam
bém receberam o texto, que passará por nova elaboração, antes de 
ser encaminhado ao Gabinete Civil da Presidência da República e 
ao· Congi'esso Nacional." 

E, ao Jornal do Brasil de enumerar seis de suas principais propostas, asa
ber: 

- a desvinculação do direito de propriedade do direito de construir. 

.Atravês dela, poderia a Prefeitura negar ao interesSado li~nça 
de construção, enquanto que o Governo poderia cObrar compen-

sação por valorização de terrenos em caso de alteração de índices 
UrbaníSticos. - - - :. 

- a edificiJ.çào compulsória. 

Neste caso. poderia a PrefeitUra obrigar o dono do terreno à 
edificaÇão ou qualquer outro uso dele, dando-lhe o prazo de um 
ano, findo o qual haveria a desapropriação. 

- o direito de superfície. 

Pela utilização deste novo tipo de direito real o proprietário poR 
deria, a título gratuito ou oneroso, ceder a outrem o direito de su
perfíc_ie para edificação ou qualquer outro ~so. 

FÚ1do o contrato o proprietário voltaria a ter upleno" o seu 
domínio, e durante o ajuste nunca perderia a posse de seu terreno. 

- o direito de preempção. 

O Poder Público teria preferência na compra de imóveis numa 
transação entre particulares, em ãreas preestabelecidas, por tempo 
determinado_ ou não. 

-pagamento di:i-indenização, em Caso-de"desapropn'ação, mediãnte 
titulas da divida pública. 

A indenização não seria feita nunca em dinheiro, nem à vista. 

- incentivo às associações comunitáriaS. 

Estas comunidades visariam evidentemente um trabalho co
mum no sentido dó desenvolvimento urbano. 

É óbvio que não podemos comentar um texto legislativo em projeto, ba
seados num simples relato de jornal. 

Mas, a mera apresentação destas idéias deu muito o que falar, como se 
representassem elas imiCeftâVeiS ou ousadas novidades jurídicas. 

Uma certa isenção niõstrarã-que nenhuma- defas é realmente revolucio;. 
nãria. 

Deixando de lado as associações comunitárias, que São uma caracteristi
ca interessante do próprio instinto gregáriO do homem que, cada vez mais se 
associa para reivindicar direitos em associações profissionais, de consumido
res, de moradores, etc., situemos com mais precisão cada uma das outras cin
co "inovações". 

Semp-re houve, e sempre haverã, pensamos nós. desvinculação entre o so
berano direito de propriedade do solo e o direito de construir. 

Todos sabemos que licenças ou interdições de construir sempre foram do 
domínio das municipafidades, através de posturas e determinações, variâveis 
ao sabor de suas intenções urbanísticas. 

Mesmo Roma, tão acusada como construtora da noção de propriedade 
privada, com carãter absolutista, conhecia éstas limitações para o proprie
tário. 

E, se a princípio, razões de ordem religiosa impunham restrições à liber
dade de construir do proprietário, imperadores como Augusto, Zenão e JustiR 
niano decretaram medidas de polícia urbana não só para respeitar direitos de 
vizinhança, mas também, e surpreendentemente, para preservar belezas natuR 
rais e artísticas da PaiSagem das cidades.{9) 

Que se cobrem taxas e contribuições de melhoria, en1 razão da mais valia 
do terreno, obtida através de obras públicas municipais, é fato também co
nhecido e totalmente aceitável. 

O qile dizer do direito _de superfícíe? 
Seria ele uma inovação, que nos tivesse sido sempre desconhecida? 
É_ evidente que não! 
Sem dúvida, o Código Civil Brasileiro, ao fazer no seu art. 674 a enume

ração dos direitos reais por ele acollildos, à superfície não fez alusão. 
E, como a doutrina sempre entendeu que, dada a oponibilidade absolu

ta, relativa a todos, dos direitos reais, esta enumeração legislativa teria de ser 
taxativa e-excludente de qualquer outro direito sobre as coisas, que ali não ti
vesse sido mencionado. 

Desde 1916 até os nossos dias, o direito real de superfície fez falta no 
nosso ordenamento jurídico. 

Nenhuma lei especial veio reintroduzir, entre nós, aquilo que, no Brasil, 
existira antes, através do direito lusitano. 

Mas, o antepro~eto de Código Civil preparado por uma Comissão de ju
ristas brasileiros e apresentado ao Executivo, em 1973, dá um lugar destacado 
ao velho instituto, em seus artigos 1.543 a L55Q.(IO) 

Entre outros princípios, destacam-se estes: 

"O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir 
ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante es
crítura pública devidamente inscrita no Registro de Imóveis. 
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A concessão da superfície será gratuita ou onerosa; se onerosa 
estipularão as partes se o pagamento serâ feito de uma só vez, ou 
parceladamente.'' 

Quanto ao direito- de preempção da parte do poder público tàmbém é 
justificável. 

Existe no Brasil, em favor de particulares (na enfiteuse), ou beneficiando 
instituições públicas.~ o caso relativo ao Patrimônio Histórico Artístico Na
cional que tem o direito preferencial de adquirir para a entidade pública, 
qualquer coisa tombada, em razão de interesse históríi::o ou artístico, que es
teja em processo de alienação a outrem por seu proprietário. 

Seria uma dem?sia conceder o direito de preempção ao Estado, dando~ 
lhe assim preferência na compra de imóveis, em áreas determinadas, quando 
seus proprietários as queiriim alienar a terceiros? 

~inda uma vez, nossa opinião ê negativa:- Não se pode esquecer o fato 
evidente de que todo o bem imóvel, mesmo que propriedade privada de al
guém, ê_ parte de um território, e, portanto, é um dos três elementos que com
põem a própria noção de Estado. 

Cabe ao Poder Pú_blico gerir e administrar o seu território, protegê-lo so
beranamente de agressões exteriores e TaZer riele reinar uma maior justiça so
cial. 

Se o Estado pretende executar P,lanos e ações neste sentido, nada mais 
natural que ter o direito_ de preferência nas vendas de imóVeíS-realizadas pelos 
particulares interessados. 

Dar ao Estado uma espêcie de domínio eminente sobre as várias parcelas 
de bens imóveis que compõem o seu territótlo- ·não é atitUde surgida com a 
Revolução-russa de 19 I 7, que estatizou ou ilacioiiãlizou também a proprieda
de do solo. 

É pouco divulgado, por exemplo, que, na Inglaterra, ninguêrn pode ser 
tido ••realmente" como proprietário do solo, uma vez que só a propriedade 
das_ coisas móveis é naquele país privada e abs.oluta. (1 1

) _ 

Somente à Cot:_Oa pertence em propriedade o s·olo. f:_esta, sem dúvida, 
uma concepção que cabe ao feudalismo, mas os ingleses a herdaram exala
mente _da concepção germânica de propriedade, que existiü:-ha Europa Oci
dental, a partir da queda do lmpério Romano, no 4'? século de nossa era. 

As hordas que invadiram as províncias de Roma e que a História apeli
dou de .. povos bárbaros'_' tiveram da propriedade uma noção muitO mais su
til ~socializada. Entendiam que não se poderia dar o mesmo tratamento jurí
dico aos bens móveis e aos imóveis, como foi característica do Direito Roma~ 
no. 

Para os povos de origem germânica só os bens móveis eram suscetíveis 
de propriedade privada, sendo que os bens imóveis ou eram objeto- de pro
priedade familiar (a casa, suas adjacências e aS terras CultiváveiS), ou de pro
priedade coletiv'a, de todos os membros da sociedade (as _terra~ não cultivâ~ 
veis, as florestas e as pastagens). 

De uma concepção como esta não seria difícil evoluir no sentido de dar 
ao poder público uma situação privilegiada quanto aos bens imóveis, parteS 
de seu território, dando ao particular sobre eles mais um direitO de usufru_to, 
isto é, de utilização e fruição, do que propriamente um domíniO Ou direito de 
propriedade inviolável. 

Não seria, pois, nem grande novidade, nem coisa injustificável, dentro 
da linha de evolução jurídica, conceder ao_ poder público, em certas tran
sações entre particulares, um direito de preempção dos imóveis suscetíveis de 
alienação. -

Resta-nos um rápido comentário_ de __ dua_s inovações problemáticas: a in
denizaÇão em títUlos da_ dívida pública, em caso de desapropriação e a ~h ama
da "edíficação compulsória". 

Se, realmente, o anteprojeto do CNDU _admite a desapropriação me
diante títulos de dívida pública, não merece, neste ponto, a nossa aprovação. 

É admitido, desde a Declaração dos direitos do homem e do cidadão, 
proclamada em 1789 com a Revolução Francesa, que a desapropriação só se 
faça por necessidade pública, mediante préVia e justa indenização.(12) 

Quer a nossa ConstituiÇão (<irt. 153, § 22) que a desapropriação se faça 
por utilidade pública ou interesse. social, mediante prévia: ejusrã "iiidenização 
em dinheiro, sendQ facultado ao expropriado aceitar o pagamento em títulos 
da dívida pública, :com cláusula de exata correção monetária. 

É, pois, evidente, que, se expressa, como noticiaram os jornais, a indeni~ 
zação;sempre e obrigatoriamente, em títulos da dívida pública, seria-incons
tituciõrial. 

E não seria im_agirlável tentar alterar a Lei Maior nesta su~ disposição 
justa e equitatíva~ 

Reconheçamos sim que razões maiores determinem a desapropriação de 
certos bens aos particulares, mas que se lhes dê, em contrapartida, a indeni~ 
zação_ prévia, justa e em dinheiro. 

Que se lhes reserve sempre a faculdade, que não deveria nunca ser uma 
imposição,· de receber a indenizaÇão devida em título~. da díyida pública. 

E, finalmente, abordemos o problema priQ.cipal: a edificação compul~ 
sória. 

O objetivo projetado -ê, através de1a, lutar contra a especulação daqueles 
que possuem, por longos anos, terrenos inedificados, à espera de revenda por 
preços mais altos, depois de sua valorização' ceda. 

A inOvação foi denominada por alguns (13) como medida uindecente 
para usurpação da propriedade" e, na verdade, podem ser imaginadas as difi
culdades que a novidade enfrentaria. 

Como mencionamos anteriormente, O Poder Público daria um prazo ao 
particular e, dentro deste limite temporal, normalmente de um ano, ele teria 
de edificar no terreno. Caso contrário, haveria desapropriação. 

1:. evidente que, como demonstra o documento da CNBB; muitas vezes 
mericionado neste prominciaffiefüo, no Brasil, existem dois tipos- de solo: os 
solos de habitação e os sOlos de especulação,(24) isto ê, há indivíduos que 
compram terreno para edificar e outros que o fazem só para especular e reali
zar melhores negócios no futuro. 

Mas, como distinguir claramente uma coísa da outra? 
Ouçamos a desaprOVãçãó-de um leitor d..o Jofnal do Brasil:(2s) 

.. Assim, um cidadão da classe média proletarizada que com
prou um lote de terreno com grande sacrifício e que não conseguiu, 
ainda, construir sua casa, porque seu ganho mal dá para os gastos 
de aluguel, alimentação e educação dos filhos, pode ter seu lote de 
terreno usurpado mediante uma indenização sempre abaixo do va
lor do mercado. E ainda por cima, em títulos da dívida pública." 

Qualquer Pessoa de bom~senso pode imaginar os perigos de injustiça que 
uma disposição como a pretendida poderia ter na _prática das transações. 

Caberia sim ao--idealizador da medida tomar todas as precauções neces~ 
sârias para impedi-los, mas aqui queremos afirmar que não nos choca, de 
modo algum, que o proprietário de ímóveis, ao mesmo- tempo que tenha seus 
diriüQS garantido_s, tenhª_ deveres ~u uobrigaç_ões'_' a cumprir, exatamente 
pelo fatO de ter o domí_nio_ jurid_íco- de certas Cois3.s. 

~precisamente o fato de impor deveres e obrigações, positiVaS-e negati
vas, ao proprietário, que caracteriZa a idéia de função social da propriedade. 

É conhecida a disposição da Constituição de Weimar, repeiida no art. 14 
da Lei Fundamental de Bonn: 

•• A propried~de obriga. O seu uso deve, ao mesmo tempo, ser~ 
vir ao be_m-estar geral."(16) 

Depois do texiõ de Weimar, isto é, após 1919, o discurso legislativo 
sobre a propriedade mudou, em quase todos os países. Não se atém mais aos 
poderes ou aos direitos do proprietário que pode usar, gozar e dispor de seus 
bens, na linha dos jurisconsultos romanos, mas se faz expressa e clara referên* 
cia às obrigações, que nos surgem por causa das coisas, que possuímos. 

Não surpreende, portanto, que o segundo documento, que pretendemos 
comentar, a saber, o texto da CNBB sobre "Solo urbano e ação pastoral", 
marq_ue com mais ê"iifase ·as obrigações- do prOprietário do que propriamente 
os 9-ireitqs_ fun9-a_IJlentais de que pOssa ser titulai, inspirado _que é, profunda~ 
mente, da idéia papal, que também é meta no programa do PDS, no sentido 
de que .. sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca social". 

Analisemos, portanto, as sugestões a nós dirigidas pelOs bispos brasilei~ 
ros reunidos, em _fevereiro último, em Ita~ci. 

É óbvio que, corno -parlamentares e membros do poder secular, não po
demos ac_eitar todas as reivindiçações, nem considerar justificáveis todas as 
críticas emitidas ng documento episcopal, tendo em vista que, até mesmo, 
prelados se rebelaram contra algumas afirmações exacerbadas das redações 
anteriores do docUmento que, depois de algumas vezes alterado, recebeu 
~p_rovação dos bispos presentes ao encontro e o voto dissidente de D. Eugê
nio Sales, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é exatamente um daqueles 
que- filais detérri know how em matéria de favelas_ e aglomerados urbanos. 

Sem dúVida, o texto de Itaid ri:tostra-nos uma Igreja anguStiada com-o 
sofrTrlienlO e a pobreza de seu rebanho, ciente das pequenas vitórias legislati
vas que já obteve do poder secular e franca nas suas críticas aos homens que, 
podendo mudar a ordem social, não a alteraram, de modo algum. 

São vãrias as suas ·explicações ou acusações. 

Justifica a CNBB a sua posição política, porque, exercendo a sua missão, 
na reaiidade çoncreta da História, compartilh_a _esperanças e angústias dos ho
mens, não podendo ater-se a uma atitude meraniente pastoral. 

Relembra o mais famoso doutor da Igreja Ça_~9lica, ~.Tomás de Aqui-__ 
no, cuja doutrina em matéria de propriedade se pautava na idéia de que todos 
os homens devem ter acesso aos bens da natureza e que a falta da justa parti~ 
lha, entre eles, dess_c;s bens é causa geradora d~ conflitos. 
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Canelam a aos movimentos de defesa· dos favelados, à elaboração das 
cartilhas de moradores, à conscíentizaçãO do direito de morar e à d_ffusãÕ per
manente do conceito de João P_aulo II relat:ivo à hipoteca social que pesa 
sobre o solo e a sua utilização p_elo proprietãrio_- individual. 

E não poupa criticas _à noSsa attial ordem econômica, jurídica e social, 
que se mostram em obstãculo a· certos direitos fu_nâamenfais do homem e se 
consubstanciam num mau uso do solo urbano que nada mais~ se n.ão~ Lim ver
dadeiro "pecado social da cidade". 

A Igreja denuncia a falta d~ vontade política, e não a carência de recur
sos, como causa principal de todos esses óbices. 

Estâ convicta de "que os obstáculos provêm radicalmente do nível politi· 
co; ou seja de uma opção política contrâriã. á.os interéSSes do povon. 

E recorda que são "ideologias e sistemas divorciados da justiça e da fra
ternidade" que forçam o favelado a viver intranqUilo", na permanente insegu
rança das remoções e desmoronamentos e 'Sujeitos ao "verdadeiro despotismo 
econômico" daqueles poucos que, muitas vezes, Ii.ão sendo senhores, "mas 
simples depositários e administradores de capitais alheios, os negociam a seu 
talante". 

Adverte o Estado, .. que tolera gigantesca 'desorgariização_no tecido urba
no", dos elevadíssimos distos pecuniâiios ·e Sociais-que- tetade- enfrentar para 
corrigi-IS.. 

Critica a ordem jurídica que permite dividir os imóveis eni solos de habi
tação e solos de especulação; faz recair sobre todo o povo os custos de _infra· 
estruturas, que beneficiam: apenas os especuladores; possibilita ao Banco Na
cional da Habitação o desvio de suas verbas; não garante ajusta distribuição 
social do solo e se vale de uma legislação sobre posse e uso do solo urbano 
profundamente inadequada à realidade atual. 

Acusa o nosso Direito Positivo. de socializat: custos _e privatizar benefí
cios, de adotar uma superada concepção abstraia do direito d_e propriedade, 
vendo-o como absoluto e sem nenhuma responsabilidade social. 

Postula novas formas de organização da cidade, com mudança do mode
lo sócio-político-econômico vigente, temendo '"uma verdadeira irhplosão_so-_ 
cíal e econômica" se a aceleração do processo de __ urbanização continuar 
transferindo para a cidade uma carga conflitual sempre renovada, "entre os 
muitos_.que têm pouco e os poucos "que têm muito a perder". 

A CNBB reivindica no texto comentado: 
-regularização de ãreas de o-cupação; 
- formas alternativas de urbanização; 
-incentivOs à autoconstrução e aQ .. mutirão"; 
- subsídios à moradia dos carentes; 
- loteamentos populares com infra-estrutura indispensável, onde o 

povo possa construir suas casas; 
- alterações no Código Tributário, que garantam a destinação social do 

solo urbano; e 
-apoio às .associações comunitárias urbanas, que organi:z;3:m ~- ex_e:cu-_ 

tam projetas de urbanização e sãiiea:mento. .. 
E é evidente que estas propostas são justas e factí:vtis. 
O que existe nelas de polémico é Que fo-ram idealizadas, a partir de uma 

premissa essencial; que é a seguinte: existe um direito natural à moradia,_ que 
tem primazia sobre a lei positiva que preside à apropriação do solo. 

Em virtude disso, aquele que se encontrar em estado de extrema necessi
dade tem o direito de tomar dos outros o que necessita. 

E o documento é incisivo: "Até nas invasões o título legítimo de_proprie~ 
dade, derivado e secundário, deve ser julgado diante do direito fundamental e 
primário de morar; decorrente das necessidades vitais das pessoas humanas." 

Não é fácil tomar partido diante desta assertiva. 
É inegável que, em caso de extrema necessidade pública, social ou indivi

dual, o direito de propriedade deve ceder diante do mais _fundamental direito 
de morar. 

Parece-nos óbvio que, se o direito de morar só val Sehâo inscrito cOmo 
direito fundamental nas Constituições do último decênio,(l') enquanto que o 
direito-:- de propriedade teve a sua entrada triunfal na Declaração francesa dos 
DireitOS do Homem e do Cidadão, desde 1789; isto não quer dizer que a anteR 
rioridade cronológica tenha correspondência numa superioridade natural ou 
lógica. 

Os jurisconsultos romanos mostraram-nos_ -I1fü1to bem, embora d~ _ma
neira indireta, a importância e a superioridade do direito de morar. -

DiVidindo o Direito em Direito-Natural e Direito âas GenteS, deram 
como -exemplos de Direito Natural, isto -é, de prerrogativas de qUe todos os 
homens eram dotados, independentemente do seu status na sociedade, as se
guintes: a união dos sexos, a procriação e a educação dos filhos, a legítima -de-
fesa. ~ 

E nesta trilogia se estampa como· natural, fundamental e lndispensável o 
direito à moradia, à habitação onde estas necessidades se toi"narão ato. 

Já o direito de propriedade ser:ía· um- direito secundário, encontrável em 
algumas sociedades que cOriviVlim Coni a rpmana, mas não era uma faculda
de tão natural e t_ã6 _essencial, que os homen's de todas as sociedades compar
tilhassem até mesmo com ·os :•aniim;tis ·qlle vivem- na terra, no· cêu e no 
mar."('') 

O direifo natural de morar, de tão~elementar, custou a ser citado nas de
clarações de direitos, ou nós programas dos partidos polítícoS, como é o caso 
do PDS, que o acolheu como meta a ser a,lcançada no Biasil, recentemente. 

Mas, se o direito -de propriedade for exaltadO nas COnStituições dos po
vos depois de 1789, sua permanência nelas tem sido alvo de ataques tanto na 
ordem interna, quanto na internacional, tendo em vista que, mesmo nos paí· 
ses em que o direito de propriedade se mantém como fundamental para o ho
mem, sua extensãp e o seu conteúdo sofreram alteração-. 

É significativO, por eXémplo,, que o documento da QN'i.J, a Declaração 
Universal dos DireitOs do Homem,-de 1948, reconheça a toda pessoa, não só 
individualmente, como em coletividade, o direito à propriedade; disponha 
que ninguém possa ser arbitrariamente privado dC sua propriedade, mas se 
abstenha de se pronunciar sobre o alcance e o sentido deste direito. 

É também revelador que a Assembléia Consultiva Européia, que, em Es
trasburgo, lançou a Declaração Européia dos Direitos do Homem não tenha 
feito alusão ao dir~ito de_ propriedade, visto que, naquela data, isto é, em 
1949, foi impossível um acordo entre os povos europeus sobre a natureza des-
te dii-eito.(19) - · __ ~ ..• ·~ 

-E nem se diga, como o docui:nento da CNBJ3,(2°) que, no Brasil, ainda 
mantemos o conceito absolutista da propriedade do Código Civil de 1916. Na 
verdade, nosso código já foi vãríãs vCies alterado, tendo em vista que, na sua 
formulação primitiVa, o dono do solo era também proprietãrio do subsolo e 
do espaço aéreo, que -lhe correspondiam. 

O legislador posterior solapou os direitos do proprietário, em benefício 
do interesse público, destacando a propriedade do solo, da_ do subsolo; em ra
zão das necessidades de coexistência pacffica com ouiras nações e dos pró
prios interesses da aviação naciOnal, impedindo o proprietário do solo de uti
lizar o espaço aéreo, que lhe correspohde, a uma altura capaz de embaraçar, 
perturbar ou ameaçar a segurança do vôo. 

Resta-nos, pois, tornar o proprietário mais cônsCio de suas responsabili
dades sociais também no tocante ao uso do solo. 

E admitimos;·c(ün a CNBB, que a extrema necessidade de moradia e o 
interesse, 'inâividual ou de uma família, podem ser razões suficientes para res
tringir os direitos absolutos do proprietário do solo. 

O que não parecejustifiêâvCl, na proposta episcopal, é ir além do extre
P19_ estado de !l_ec_essidade ~e reconhecer que, até m_es~o em ca_sos _de invasões, 
o direito- dCrivacfo de propfíedade deve ceder lugar ao direito fUndamental de 
morar. 

Admitir a inversão pretendida com tal el~sÚ~idade é- favorecer o ~so dã 
rô·rça;- fomentar a: o-cupaçãO cte teáenos alheios, concitar os homens a fazer 
justiça pelas próprias mãos. _ 

a em suma; admitir a desapropriaçãd de bens por causa de interesse me
ramente particular ou privado. 

É renegar totalmente os princípios que alicerçam a nossa ordem jurídica 
de inspiração romanista e que proíbem o furto, ao mesmo tempo em que 
enaltecem o culto da propriedade privada,(2 1) bem à maneira ciceronia:na, que 
ensinava:(22

) 

.. Desde que cada um tem bens que lhes são próprios e guarda a 
parte que lhe cabe, se um outro quiser esta parte para si, estará vio
lando o direito da so~ciedade humana. •• 

~ Além disso, admitir sempre a primazia dos direitos do invasor é atentar 
contra a política governamental de fixação do homem no campo, é permitir, 
sei::ri freiOs, o êxodo rural e tornár mais difícil ainda a vida das famílias que, 
sonhando com a cidade, nela encontram condições de vida ainda piores. 

Mas se, afastada a hipótese de it:tvasão propositada ou espoliação~delibeM 
rada, diante dos ca~os_g~itª)1tes çla necessidade de morar, a política do gover
no é realmel)te "afastar-a m.isêrlã e nãO o fioffiem",(2 3) então é forçoso que leis 
justas e o:Peracio:nãiS ·sufjarir o rriais depressa Pc;>ssfvef e que nõssa· Cãrta Mag
na-ãdote o novo e fundamental direito à habitação; 

É nos.so ctever inadiável dar ao operário urban-o-ã. perspectiva- de paredeS 
sólídas onde possa construir um verdadeiro lar e criar uma família capaz de 
corresponder à imaginação de João Paulo 11_,(24

) a saber, uma comunidade 
tornada pOssível pelo trabalho e que sirva de primeii'a escola interna de traba-
lho p3:ia todOs -os Seus membros. - ---

Era o que tính~_mos a dizer, Sr. Presid.ente_. _(Muito bem!) 



Abril de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sábado 3 931 

Fontes: 

(!) Documento da CNBB, "SoJo urbano e ação pastoral", documento n9 
23; Edições Paulinas, 1982, p. 35, n• 104. 

(2) A Tarde, 28-2-82, "Esvaziamento do projeto sobre uso do solo urba-
no~'. 

e) Idem, nota n9 J, relativa a 20' Assembléia-Geral da CNBB, Itaici 
(SP), de 9 a 19 de fevereiro de 1982. 

(') Veja n• 695, de 30-12-81. Entrevista de D. Luciano Mendes ele Almei
da, Secretário-Geral da CNBB. 

(') O Estado de S. Paulo, 28-2-82, Murilo Murça, ''Sai amanhã a lei de 
desapropriações?'._ __ 

(') Jornal do Brasil, 14-2-82, "Reforma urbana: CNDU baseou-se nas le
gislações vigenteS úo Brasil". 

C) Jornal do Brasil, 10-3-82, .. Reforma urbana", carta do leitor Victor 
da Cunha Pereira, Río de Janeiro. 

( 8) Idem, nota n9 7. 
(") Kaden, "'La notion et les limites de la propriété- priVêe en droit com

paré", curso mimeografado. Estrasburgo, 1961. 
( 10) Anteprojeto de Código Civil, 2• edição, revisada, Ministéri"o da Jus

tiça, Departamento de Imprensa Nacional, 1973. 
(") Idem nota n• 9. 
( 1l) Art. 17, Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

26-8-1789. 
(1 1) V. nota n7 7. 
(!~) CNBB, documento citado à nota n9 1, n'i' 16. 
(") V. nota n• 7. 
( 16) Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, promulgada 

pelo Conselho Parlamentar, em 25-5-1949. 
(1 7) Ver Constituição da União da.s Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

adotada pelo Soviet Supremo, em 7-10-77, art. 44. 
(1 8) Institutas do Imperador Justiniano I, 2, pr. 
(") V. nota n• 9. 
(") Documenta CNBB citado à notan• I, n• 100. 
(") VILLEY, La formation de Iª pensée juridique modem e, Paris, 

Montchrestien, 1968, p. 463. 
(") CICERO, De officiis, 1.7 .21. 
(2") Ministro Andreazza, in Jornal do Brasil, 26-!1-8/. 
(1<~) Encíclica Lãborem-Exercens, nP 10. 

O SR. PRESIDENTE (Paosos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Agenor Maria. 

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

Era do meu interesse fazer, hoje, da tribuna, uma explanação sucinta a 
respeito do problema da prefalada modificação-da políticã tributária brasilei-
r a. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa Casa, o Seilado, vem sofren
do um esvaziamento enorme e todos os discursos polêmicos requerem, na 
realidade, apartes, discussões, para,- através dessas discussões, se chegar, real
mente, a uma conclusão do que é melhor para o Brasil e para os brasileiros. 

Imbuído dos melhores propósitos em estudar, com profundidade, a si
tuação económica e social d_o meu_ País, confessq,_ ~ llle__sintq ~cabrl:lnh?Ido.,_e 
por demais desestimulado em levantar o problema da ne.cessidade da modifi
cação da filosofia tributária em nosso País. 

Eu não entendo, Sr. Presidente e Srs. Senado!es·, Pon}uejá há mais de 
um ano a CaSa vive quas~ que exclusivamente a polêmica da política parti
dária estéi-11, que não tr_az...:-h_enhuro_ b_enefício à eC900miá da Nação. Mas o 
Governo, não _sei por que, jogou essa cortina de fumaça, e há mais de um ano 
que o Congresso brasileiro, especialmente o Sen"a.d-0~ Vlve-em--IuOção dessa 
política partidária que nada tem a dar, nada tem a oferecer ao. nosso País. 

Ultimamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os jornais vêm acentua~a
mente traduzindo, jã agora, a preocupação do Governo com a modificaç.ão 
da filosofia tributária:. Há mais de 7 anos, que eu, desta Casa e nesta trib_~na, 
tenho mostrado a minha preocupação a respeito de uma política que benefi~ 
cia alguns em detrimento da maioria. 1! importante que seja feita quase que 
imediatamente a modificação -da filosofia tributária em nosso_ País porque, na 
realidade, a atual política empobrece as classes que produzem, empobrecendo 
ainda mais os_ estados_ que produzem matéria-prima. 

A modificação da filosofia tributária em _1967 foi por demais paradoxal. 
Os Estados produtores de matéria-prima, a partir de 1967, com a oficiali
zação dessa nova tributação, passaram a se empobrecer mais e alguns Esta
dos, em determinados meses do ano, importam mais tributo c!o _que expor
tam. 

Devo dizer, para ser mais claro, a respeito de importar mais tributo do 
que exportar, que Estados como o Rio Gr;;mde d.o Norte, a Paraíba. Pernam
buco, Sergipe, Maranhão, o Piauí são __ na realidade mais produtores de 
matéria-pr_ima do que de manufa_turas e o que se vê com isso, é um Estado 
como São Paulo com superávit extraordináriO ria sua receita de !CM porque 
é um Estado produtor de manufaturas. Daí por que os Estados que produzem 
matér_ia-pr:in:tã.. _em determinados meses do ano~ exportam aquela matéria
prima que não.fé:m um valor, à altUra- do valor tributário das manllfaturas. 

O Rio Grande do_Norte, quando exporta o fio do algodão recebe uma 
parcela ínfima do que paga quandO importa o tecidO, ou quando importa o 
fio fino. Ora, se a ma"rgem de tríbuúiÇão _é_ uma só para matéria-prima e ma~ 
nuf~tura, e como esta sof~e um "aumerito exagerado,_é lógico que o Estado 
que produz manufatura tem _melhÓres CondiçÕes- de_arrecaçlar maior tributo 
do que- oS Estados que produzem má.téria-prima. 

Quando efetivaram, qU"ando of1ciali4arãm em 1967 essa política, ela teve 
um objetivo, ela teve uma destinação; ela teve um caminho, que foi defender 
o interesse do Sul e do Sudeste, e tão-somente melhorar a situ_ação de alguns, 
pouco importando àqueles que fizeram por onde vitoriosa essa medida o Que 
poderia acontecer com os EstadOS produtores de matéria-prima. 

Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a. sHuaç_ão Qo nosso País, hoje, em 
completo desacordo, dado os paradoxos enormes que vemos por toda a na
cionalidade. Abordar este assunto e dhcuti:]o vem sendo, de minha parte, 
n~ste_s_ últimos meses, a rriinhã maior preqcupação. Mas, infelizmente a Casa 
est4 a_( vazia. Estamos hoje, tlo começo de abril, ainda a quaSe oíto ffieses-do 
dia da eÍeição e a Casa está vazia porque a preocupação dos parlamentares
e não poçieria ser diferente- é _busCar~ nOs longínquos caminhos dos seus es
tados a convivência maiS dinâmica com seus eleitores, tentandO conseguir 
a_lgo_ nesta política miserável que--aí está,- cheia de casllísmo e de armadilhas, 
verdadeiros quiXós Prep-arados nó caminho do político brasileiro. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V._Ex' um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA- Darei o apurte com o maior prazer, logo 
que terminar o meu raciocínio. 

Esses quixós co\ocados_nos caminhos do político brasíleiro têm por obje
tivo perpetuar no poder aqueles que chegaram a ele sem o voto do povo; 
manter no poder aqueles que quererri coritinuar cevados na teta da nacionali~ 
dade, mesnlo em detrímento da Nação brasileira que sofre e se angustia. Daí 
Por que os parlamentareS não estão aqui, vivendo a política económica e so~ 
clri.I qUe precisa Ser vivida, pórque o povo nunca _sofreu tanto como está so
frendo e nunca precisou tanto de seus representantes como está precisando 
agora. Infelizmente, a realidade é esta: há uma cortina de fumaça jogada para 
que possam ser encobertos o.s verdadeiros sacríf(cios da Nação e também o 
descalabro e a corrupção que medram neste· Pais.-

Concedo o aparte ao nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Agenor Maria, apenas para ren
der a V. Ex• a nossa homen_agem, neste instante em que o Governo ainda fala, 
porque atos ainda não vimos nenhum, na reforma tributâria. V. Ex' citou 
muito bem: o que temos é uma reformulação processada em 1965 e aplicada a 
partir de 1967. Evidentemente que, com a aproximação do período eleitoral, 
o Governo tem que ir às teses que sensibilizam e a reforma tributária é, hoje, 
uma exigênciã-de toda a Nação. Recordo-me que, desde que nós aqui chega
mos, em 1975, o Senador Helvídio Nunes, .o Sç:nador Mauro Beneviçies, V. 
Ex•, eu e tantos outros debatíamos a reformulação do ICM naquilo que V. 
Ex• disse, a situação dos Estados poderosos sobretudo em relação aos Esta
dos nordestirios. t _o ca_so de São Paulo1 que fica, h_oje, com mais de 40% do 
Imposto sobre Circulação d_e Mercadorias- ICM, não apenas na Região Su~ 
deste, mais de 40% de toda a arrecadação nacional. Portanto, a fala de V. Ex• 
traduz exatamente aquilO cque_os_s_enadores que chegaram aqui, em 1975, sem~ 
pre debataram: a necessidade urgente_da reformulação tributária, hoje senti* 
da pelo Governo que aí está, com seu modelo centralizador, modelo que tem 
empobrecido Estados e Municípios. E quando V. Ex• se refere, também, ao 
ICM, eu queria apenas recordar o que afirmei uma vez, nesta Casa, e que não 
foi respondidO pela Liderança do Governo: o ICM sobre revistas pornográfi
cas não exiSfe, mas o ICM sobre o material escolar existe. É por isso que eu 
ergo a minha voz, para cumprimentar V. Ex• Quando V. ex' fala do vazio do 
Senado, nesta hora pré-eleitoral, aí, também, -senador Agenor Maria, deveria 
haver uma reformulação constitucional. O recesso do Congresso Nacional 
deveria ser-nÕ período pré-eleitoral. No ano di! eleições, riós deved3.mos mu
dar o recesso do Congresso Nacioil-al. Esse recesso não deveria ser em çle
ze"mbro,- 6"te deveria ser quatro meses ailtes das eleições. Era o aparte que eu 
queria dar a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA - Muito oorigado, nobre Senador Itamar 
Franco. Veja bem V. ex• que a inci_dência do ICM, a sua taxação~ vai a 16%. 
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O encargo social que incide sobre o produtor é de 2,5%, perfaZendo o total de 
uma carga tributária e social de 18,5%, inCidindo sobre o produto brutó na 
mão do produtor. 

Ora, com o pi'Odutor pagando ~e imposto ex:.orbitante, é de se pergun
tar: e o consumid~·r~ O 'consumidor, cuja_ maioria, hoje, !J.ãO pode comprar o 
feijão, é Obrigado a." ,p.agar esse imenso tributo. A ma".ioria sem poder n·cffi se 
alimentar. OU Seji, a pesSOa de poder aquisitivO está pagando o mesmo im· 
posto que pagam as pessoas que não têm um p.oder aquisitivo 'para rtada. t 
um paradoxo obrigar uma pessoa que não estâ podendo comprar o alimento 
a pagar o mesmo imposto à pessoa qtie-po.depagar tudo. Eu acho'que a modi
ficaçãO-na filosofia tributária deveri_~ ter sido operada há muitos anos. O que 
está a fé -uma ffiOsõTia que"Toi"crlada para um pais unitário e não para um pãfs 
que é uma federação como o Brasil. 

O Sr. Aderbal Jurema - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, ouço o.nobre Sena
dor Aderbal J urema. 

O Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador Agenor Maria, ressalvando que 
não sdu um expert nem um técnico em aSsunto-s tributários, a minha faixa d& 
conhecimentos não chegou até aí ... 

O Sr. Itamar Franco - Não apoiado! 

O Si', Aderbal Jurema - •. -. eu quero dizer que as considerações de V. 
ex•, um Senador da Oposição merecem, como sempre mereceram, de minha 
parte, a maior atenção, porquanto eu considero V. Ex• aquilo quejffi,_~ legen
da no seu Es~ado: V. Ex• é um homem autêntico. 

O S!LA._GENOR MARIA- Muito obrigado. 

O Sr. Aderbal Jurema- E a sua autenticidade merece da parte do Sena
dor de Pernambuco, não apenas respeito, mas também admiração. V. Ex• es
tá tocando num assunto abordado aqui, há anos, por S. Ex• o Dr. Delfim 
Netto, Ministro da Fazenda de então, no auditóriO Milton Campos, que de
sapareceu. Aliás, sei que o meu colega Itamar Franco ainda vai lutar para que 
se volte a ter ... 

O Sr. Itamar Franco -Aliás, na época nós protestamos cOntra esse d~ 
saparecimento. 

O Sr. Aderbal Jurema- ... alguma coisa na Casa com esse nome de Mil
ton CampOs. Pois bem! Naquela ocasião eu, como Deputado, interpelei S. 
Ex• sobre o problema do ICM, e S. Ex• concordou que ICM era iin:Posto para 
país unitário. E, de lá para câ, nós que não somos expert, estamos esperando 
que venha essa reforma tributária. Quando da campanha do Marechal Lott, 
eu estava no velho PSD, e lá para os lados de Rio Grande, lembro~me bem, 
numa das cidades do interior, se não me falha a memória Santo Ângelo, pro
curei aliciar aqueles homens do campo para votarem no Marechal Lott. E 
eles me responderam: "Hã uma coisa Iria~s importante do que a campanha 
presidencial e que nós precisamos modificar: é a situação dos impostos e a va
lorizaÇão da agricultura. Sr. Deputado, nós enchemos um caminhão de 10 to
neladas com porcos, vamos a Porto Alegre e trazemos de lâ uma geladeira". 
Não me esqueci mais disto. É impressionante o problema da troca, que vem 
desde o Império Romano. O problema da troca no Brasil é de uma miserabili
~ade, para o homem do campo, terrível. Então, com esse ICM. os grandes Es
tados estão para os outros Estados do Brasil- podem ser grandes territorial
mente, pouco importa - como se fossem imperialistas. Hã um imperialismo 
indígena. O imperialismo indígena é tão selvagem quanto o capitalismo selva
gem alegado pelo nobre Senador Jarbas Passarinho. Esse imperialismo selva
gem só poderá ser contido através de leis. Por isto que concordo com V. Ex• 
Nós tem-os que motivar o Governo para que Sua Excelência, estudando essa 
r~al situação da economia brasileira possa modificar o ICM e outros impos
tOs que andam por aí porque na Europa - V. Ex• conhece o Mercado Co
mum Europeu - as mercadorias transitam da Itâlia para a Alemanha, da 
Alemanha para a Espanha ... 

O SR. AGENOR MARIA - Livremente. 

O Sr. Aderbal Jurema- .. .livremente. Compra-se um par de sapatOs em 
Berlim ao mesmo preço que se compra em Roma, porque na confecção jâ está 
não apenas o custo e o ad valorem da mercadoria, o lucro, ou como chamava 
Marx, a mais-valia da mercadoria, está também o transporte, tudo incluído. 
Mas, no Brasil, o q1:1e continuamos a verificar, é que alguns Estados, pouco 
importa que seja no sul, que se desenvolveram, que estão em desenvolvimento 
avançado _ou os outros que estão ainda em período de desenvolvimento pre
cário, vivem submetidos a esta ditadura econômica, os impostOs ficando to
dos nas fontes e as nossas fontes podem ser de âgua doce, mas não têm con
dições de arrecadar coisa alguma. Então, os Estados do Nordeste, os Estados 
do Norte, os Estados do Centro mesmo, empobrecendo estão cada vez mais. 

t preciso, então, que haja o "despertar dá consciência nacional para esse 
problema, lndependente de cor partidária. Por .isso é que falo aqui com a 
Ímiior franqUeza,· Cóino mode_s~b professor d~ R,ecife, preocupado não com o 
dia de hoje, mas Com o dia de amanhã, porque o hoje jã passou. Na hora em 
que estou fala:nd.o .a V. Ex• eujã ~tou caind~ ~'o P:as~ad?. E, é po~ isso que, 
com oS" olhos- n_o fuhiro, .esperO ·que· palavras Sinceras e honestas cOmo as de 
V .. Ex•, sejam ouvidas·por. quem deve ouvi-la.s. 

O SR. AG EN OH. MARIA e-c Senador Aderbal Jurem~, fico muito grato 
pela maneira fraQca, iutênticá, .sérl.a-e.patiiótica cotn·que V. Ex• vê o me1,1 
pronunciamento. 

· Apesar dei Ser· um homem do Governo, V. Ex• coloca o interesse da 
Nação e do Brasil acima do problema político-partidário. 

Esta semana vi e ouv1, pela televisão,·centerta:s de senhoras, em São Pau
lo, querendo boiCOtar O leite, :d-ado a alia dci produto. 

E, Sr. Presidente, SrS. Seil~dOres,_·vt:ndo péla televisão. aquelas senhoras 
boiCotando o lc;:ite, comecei a~en·s.ar ~~:leite. q~e produz_o, pensando n~ pro
dução deste Pais, na economia"-desest'abjlizada desta Nação, tend~ em vi~ta os 
administradoreS públicos que não conhecem nadam ou fazem que não conhe
cem do trabalho deste País. 

s~~ PresidenÚ~~ Srs. Sen"adores, pOSSUQ_- não._é COÍS3: de ouvir dizer ~em 
de ter lido_~ eu, Agenor Maria, possuo uma, vacaria, são 75 vacas estabula
das. Essa_vacaria, dando leite ou não. 'tem qli~ ter o mesmo tratamento~ A va
caria está consumindo uma média de mil quilos de tortas por semana, porque 
a vaca não come só o capim, a vaca precisa'comer ração balanceada que pos
sa desenvolver a produção leiteira. O leite ifa Vaca se"põe pela boca. Pois bem, 
essa vacaria estã consUmindo mil quilos de torta, um tambor de melaço, um 
pouco de faielo, ciue representa uma despesa dC 40 mil cruzeiros p.or semana. 
Ciitco mil cruzeiros de óleo diesel para o tratar que conduz o captm e para a 
caminhonete que deixa_ o leite na cidade são CrS 45.000,00; Cr$ 25.000,00 
para os operários e mais Cr$ 5.000,00 da energia, porqlle tenho irrigação por 
aspersão. Então, a despesa que tenho com essa vacaria ê de CrS 75.000,00, 
por semana. E, por incrível que pareça, estou apurando Cr$ 45.000,00. Por
tanto, perco semanalmente CrS 30.000,00. E eu entrego o leite a Cr$ 40,00. 
No entanto, por incrível que possa parecer, hã um boicote contra o produtor 

de leite. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, um litro de água mineral está custando 
CrS 60,00. A 3 quilômetro"s de Brasília temos uma fonte de água mineral, é só 
chegar e encher o litro de água mineral e são Cr$- 60,00. Meia garrafa de água 
mineral custa Cr$ 20,00 em qualquer lugar. Se meia garrafa_custa Cr$ 20,00, 
um litro custa Cr$ 60,00, Cr$ 70,00, Cr$ 72,00. 

Aí eu pergunto: se a água custa Crs-6U,UO O litro- e a água que ê dada 
pela natureza, ê só encher a garrafa na fonte,. e eu levo quem quiser para ver 
fonte a 3,4 quilômetros de Brasília, estâ lá a água jorrando é só encher- a 
meia garrafa a Cr$ 20,00, como é que um litro de leite não pode custar Cr$ 
40,00? Para se ter o leite é preciso ter a vaca, o estábUlo, dar o alimento para 
essa vaca, precisa-se de operários. Não é possível! A maioria não sabe o que é 
isso, não_ sabe o quanto custa produzir um litro de leite puro. Mas, tem o di
reito de criticar, de falar, de quebrar, de arrebentar, de fazer o que quiser. 

É impor~~~ te _que o-Governo, o Governo que quer evitar o êxodo rural, o 
Governo qüe não tem condições-de m8.ilter superpopulaç_ões em São Paulo, 
no Rio de Janeiro, megalópoles ·que já hoje não oferecem o mínirrio de segu
rança. Rio de Janeiro e São Paulo, hoje, não oferecem o mínimo de segurança 
e uma grande parte do excesso_dessas populações é a migração, e uma grande 
parte do excesso desta migração é o êxodo rural, e o êxodo rural, a migração é 
em função da marginalização do hOmem do campo. Nós temos dois Brasis: 
um Brasil urbano e um Brasil rural. Um Brasil urbano com direito a alguma 
coisa e um Brasil rural sem direito a nada, um Brasil rural jogado à sarjeta, ao 
sofrimento. --- --

Para que o Senado possa ter uma idéia, quem toma conta dessa vacaria é 
um lilho meu. Eu perguntei: se está dando prejuízo de 30 mil cruzeiros qual é 
a sua retirada? Ele disse: Papai, eu estou retirando 3 mil e 500 cruzeiros por 
semana. 

Ele trabalha todos os dias; no domingo de manhã ele está indo na camio
neta testar o leite, acorda de madrugada e recebe 3 mil e 500 cruzeiros por se
mana, para produzir. Quem produz neste País .e vive na roça vive desgraçada
mente. 

Aqui na urbe, aqui na cidade, eu mesmo ganho 500 mil cruzeiros para 
não fazer nada. Eu tenho algum projeto aprovado? O que é que eu estou fa
zendo aqui? De que vale este poder? Um poder acocorado um, poder que não 
tem força. Eu não tenho um projeto, até hoje aprovado~ por quê? Nós não 
podemos apresentar-nenhum projeto que implique em despesa para o erário, 
porque se representar despesa para o erário o projeto ê inconstitucional. 
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Aí o que se vê'? Quem ganha pouco nesta cidade'? 1:. 100, 150,200 mil cru~ 
zeiros para nãO fazer nãda; não existe produção real. E -~tá lâ o hom_em da 
roça produzindo, trabalhando de manhã a noite, sem férias remuneradas, 
sem direito a nada. Acorda de madrugada vai até a noite; é o carrapi_cho, é a 
cobra, é a lagarta, é tudo. Não tem direito a férias, não tem direito a aposen
tadoria, não tem direito a nada. 

E aqui, esta Casa, quantos milhões custa à Nação? E nós Senadores, au
xiliares, técnicos o que é-que estamos fazendo aqui, todos nós? E quem nos 
paga? Esse povo miserável da roça, que produz sofrendo, que trabalha margi
nalizado, esquecido, vilipendiado, abandonado, roubado. Esta é a realidade 
deste País, desta Nação. Hã 7 anos que eu grito desta tribuna. Não adianta 
gritar. O que se vê ê esse paradoxo aí. Meia dúzia na roça, trabalhando e mor
rendo, e uma multidão nas capitais roubando um dos outros. Não se tem 
mais uma porta para bater. O que cresce é a prostituição, o que cresce é o cri
me, o. que cres.ce é a, insubordin~ção, -o_ qu.e cresce é a in.segurança. 

Sr. Presiden-te' e_Sr:;.,Senador_es, e1j nãq m,~_an_imo.Q..;,_f~<lr.-. .P<!r;l que .f?--. 
lar? Falar para quem? A realidade infelizmente ê eSsã e hã SetC ãrio·s-que filio. 
As eleições vêm aí. Vão fazer alguma cóisa? Vão resolver o problema do povo 
com a eleição? Não váo resolvei' na:da! Vão eleger novos senadores~ novOs de
putados -:e vai contiriuardojeito que eslâ. O homem n~o muda nada; Porque-O 
quê tinha que ser mudado era a filosofia. O Presidentç estâ aj, o PreS.ident~ de 
força, não quef mudai''a filosofiã:dd mOdelo econômiCo;. E"D.tãô;ilãô adianta. 
Ou se Vai de eucontro às ·causas que geram essas distOrÇõe-s ou; ~então, não 
adianta ir de encontro aos efeitos. Não -adiantã êÕlocãr à remédiO rio dente. 
Passa o efeito do remédio e o dente vai doer novamente. Teni qúe eXtirpar o 
mal, arranCando~o.-dente. EsS:i é a realidade. -o::-·}:.;_ 

Eu dizia ao Senador Nilo Coelho hã poucos dias: '"Ni1_9, ·o que_é que vã-' 
cês, que estão no poder, estão esperando? Que a anarquia_ e o comunismo to

mem cont~ ~este País ·;1 ~ ?o._!ei_ () .9~e~~~~- f~lt<:!.n~~· _Q ~!~E_,al_~,9 n!9._ ~<!.l~_ptais 
nada, a ·.di~llf!_4_~~; __ W,~-~t9 rp~~?s/ 3 .esõjóMi;:\ -~'~ f~},t~~~~\~i!í_z~~,~~e ~l. q~ffi. 
trabalha perde dmheuo. Por mcr!vel. que pareça, quem lem~dmiieuo e o JOga 

na poupan~~- -teJ:ri -~-=~!t~~a -~~ _urn_l~c"x:~ J~C~J-"=~~-e~to~ m~~--sj f(ig~~:no ~ô~~r:
cio, na indúStríâ, na-prõd~~ãO", aí,· méii"DCuS~ e: dificil, porque, se_~ dinheiro 
não for~s:Ufiéiériie·ecel~P!edsãr~e-~a-pital _âe g_iro ~~heio, v3:i co~r~r. o ?s~o de, 
trabãlhando, perdC~ o- que tem. - ~ ·· _· - - _ - __ --- - - _- ~- - -

Ora, meu Deus, acho que não pôde-mos ficar à, merçê de ~-lllo<!elo eco
nômico, em que a pessoa pode ser economicameille rica e finahCeifanlente 
miserãvel. Conheço pessoas que têm uma propriedade que vale cinco milhões 
de cruzeiros. e não tem dinheiro para fazer a feira e dependem do Banco do 
Brasil o,u _Qo B_anco do NoJ:d~~e pa~a tomar dinheiro emprestado. A sua ren
da não dã para pagar os juros que estâ devendo e, a_ cada ano que passa, fi~_ 
devendo mais._Acont~ce1 então, o seguinte: aquela pessoa Vai ficar devendo 
mais e vai perde:ndo o estimulo pelo_ tr_a}?.alho. _ • 

No Banco do, Brasil, ontem, o gerente me disse: usenador, deixe o RDB 
por mais seis meses Que nós lhe garantimos: 82% de lucro líquido". Ou seja, 
qualquer cidadão que possa colocar cem mil cruzeiros no Banco do Brasil e 
puder capitalizar os juros, a cada seis meses, ele tem, no fim do ano, 180 mil 
cruzeiros. 

Pergunto: qual é o trabalho honesto neste País que dã isto? Qúal é: o tra_
balho honesto neste País que -oferece eSta 'tCmda? Não temos nenhum. Entãó, 
é um paradoxo, a renda do financeiro estã lã em cima e a da econoniia lã em
baixo, absorvida pela ganância: perniciosa do capital que tudo qUer Para si em 
detrimento âo trabalho, que hoje, como o do meu ftlho, que estâ trabalhado 
um mês para retirar 3.500 cruzeiros por semána. E ó meu filho trabalha dia 
santo, feriado, domingo, para quê? Para produzir. Então, adianta produzir 
neste País, nesta situação, nestaS circunstâncias? 

Dizia eu: ·~Nilo, nós não podemos continuar à mercê de uma política 
como essa: milhões, a cada dia, aumentando, em detrimento de milhares di
minuindo, trabalhando e produzindo". 

Acho que esta Casa é constituída de homens capazes, é uma Casa ecléti
ca. O professor Aderbal Jurema pode não conhecer, com profundidade, o 
problema do tributo, mas tem uma sensibilidade humanística, pela sua for
mação de político; pode não enterider, mas tem a sensibilidade de humanista 
que só se fazendo política pode ter. 

Uma Casa eclética corpo esta,_ que tem represen~ante~_ de todos os Esta
dos da Federação, podemos debater aqui o problema e criai cori.dições- de e'n· 
contrar um caminho para este País. Todos nós sabemos que do jeíto que vai, 
iremos nos transformar numa Guatemala, num Vietnã. --

Eu disse isso a alguns comunistas que me procurar_am quando aqui eh~ 
guei. Eles disseram: ·~Mas, nobre Senador, nós poderíamos ver esse problema 
da esquerda••. Eu lhes disse: uNão contem comigo. Quero ver s~ conseguimos 
encontrar o caminho do futuro do nosso País pelo lado mais humano, da paz, 
~a concór~ia. ~e formos brigar aqui, no Brasil, em 24 horas, vamos transfor-

mar_isso IJ.Um Vif~tnã_~·~_e:;í .vem a_ Rússia-iJudar 'de um lado, e os american~~. 
cie ou tiO e_-vãfnos m·or~-er _aqui S~rt sa_ber 0- porquê". 

Acho que o Governo, o PreSidente FíguCtredO, qtie rião é político, é Um 
militar, que coiihece-o problema da arte-milifar, -não sabe cómo ê política. Ele 
predsã:v8. -pieStigiar o eSse poder,~Vilorizaiidà ã_Iiós; políticos_,_ que trouxemos 
para ·o -Serúdo Com a noSsa presenÇa, !Jm :mandato outorgado Relo povo, qu~ 
temos uma responsabilidade perante este povo, e conheci:mos, com profundi-
dade, os nossos problemas. . __ _ . 

Quem é que pode falar aqui sobre o Estado do Rio Orande do Norte? _Q 
S~f!~~~r _ ~g~no_r M;~r~a •. potqu~ ~u __ co~heço o pr':lblema da agricultura, da 
agropecuãria do meu Estado, parqué 3 pr3.tico. Confesso, Sr. Presidente, que 

~~~-iL~~-~~~?~· _ ,- ______ . _: ----·- --~·--- -·-- oo-- ,-.- _ -._.- _" • ~·· .-_ • .- -_, 

~\lí. :qt.far~a-feir~"'- a ~Fo Pa~lo pel~_ ~a~~ã e v_~lt~i_ à _tarde; não qu1s pCr
no6itailá.· b meu filho estt~- dOep.te lã~ disse Para miin: ""Papai, lã onde estou, 
h?~~oites C!fi q~~ atiram, e-é preciso ·sé abaixilr". Ele mora perto d~ u_ma fãv~ 
lã e <J:uase tod~ noite há tirgs. É_est<_l_a _situação .. N~s_não ,<_i\!-ererri.Q,S. u·'? Pals 

ª~eJ:;~~: f!~~ q~Er:~5e~~â8)~-~~~~ft~~:-.ko;:!~~ se~senia ~~ ·t~~i9_~_ s~~~~~~ 
res, conheço, nesses' sete arlós; Cada Uin. Qi.ian.ao tiirià peSffoa-cortvive com ou-
tra, durante sete anos, -a- Cõnbece:-Todos são-"- bOns, Si6' Cápã.zeS, entedem e 
querem fazer algUma c·oiSa. Mas não. _O Senado estã. aqui de triãos atadas, 
sem fazer nada.-Por quêfPoi contâ~de Um-s'i:stetnàquetnõs ãtiíOfdaçoU, por 
çgn~a.-9-e:. J.1rrtll..P.olíti9~.qu_e_.a;ende inte:r;esse.$ çl~ meia dúzia~e.só-de_ meia d.úzia; 
por conta de um sístein.a fechado, que dâ direito a quem tem o dinheiro de ter 
? ~u~_O qu~o.bt::m_qui~e~. n~~an_do a quem Jrab~lh.ª ~ ;t_quem pro4uz. o.diJ'eito 
e~~-ç~_c· ~'!i ~~-õ~~r. ~-iv~r -~r_a_lj.ai~_a~49-: às suas __ cu~~as_~~- ... _ 
:_~.,_ Qr~ _ ciJ'ero, ·rruiíS uroavettevã-nlar ã in~nhã -vOZ dãci_ui _:::;. íli'O V~ô óUvfr; 

~aJa~ 1:'Q!g :_'{âd (e( ... M_~S_ ~n~S ~-~~Üh. '?~q~~. ~- ,t'{lil -~~'?S, :v~() sa~e,r __ que; 
~~~~9~-.P97t _à_q-':lfUm :We~dô.r: que pê~iú ape-nâSqu~ ~ó~~ci~ér:hó""ªrian~~ss~~cp~; 
t~ril~iJW. ~i!la,~~ll}~~S _ q _p:roolem~- ~~ta ~ãçao~_-o_ ?!O~le~·~=de __ um povo 
(jUeAn?f? cjííe'fb'r_igH:"qúe-~ão:~qú~i-o'rlelihil_~a}dÇ~l9gi~~- qu~_f _aperiaS o direito 
4e-1~0d_er·~~ãbalhar e_y_iye{~ ~âs Qã_ô_~~Yiv~r co_rr(O f(cO, yiXer âp~riãs ~o_m_aJgu": 
ffiã~dlgtlid.adé, porque a maioriã:gUÊ t[ª~~ih'~ ~~~{podé iíiaiS ief üm'tar~ E se· 
nãO põde ter tim lar qUem trabalha, pafa onde vai a família do noss9 Paj_ST~ 

Dizjª _eu, p.o Ct?l:lleÇtJ deste pronun~amento, que _ell ~-ão me sinto real
~~~e ~SÜm!JI~d·o, mOti~iâd9 _ _p':lr_a )'~la~~ .~oJ~.-~t~ Cªsa -~~~ va~ia_. A~anhã 
vaí-es1âf· nl.üitO rriaís;v-âziá~ ACredito qi_u;:, -ri_õ ség-unáo=--semes_tn:, a partir de
agOsto, não vamOs ter õportun.idade de fa7;çr_~~gà,-rg~Ilh_um8: ;tquj._Apenas as 
pessoas vão pagar os impostos para a gente. Mas só isso. SesSão mesmo, não 
vamos fazer. c 

: __ Então, querç aproveitar ~já qu~ çu tenho que falar, senão adoeço -
para deixar aqui algumas palavras, um apelo ao Governo, para que ele dê a 
~!_a_Çasa, ao Senado, o_direito que ele tem, de procurar corrigir as distorções, 
trazendo, cada um de nós Seoadore:!i, de suªs Longínquas terras, o que vai em 
cada um dos nossos rincões·, o que n'ós queremos, como nós te'mos visto _esta 
situação. Ach_am_os Q!J.e _essa _é-~ rn~lhor maneira de resolver este problema, 
porque a polí~ica, a politicagem passa, os __ nossos problemas estão aí. 

O $r, Aderbal Jurema ....:. Permite-me V. Ex• ·um aparte? 

9 SR. AGENOR MARIA -Ouço, co~ o maiorpr,;_.er, o nobre &:na
dor Áderba] _J urerria. · 

O Sr. Aderbal Jurema- EstamOs ouvindo V. Ex•_e compreendemos a 
sua explo~ão-de revolta diante da vi_c;la rural, numa ~periência autêntica que 
se passa com V. Ex• através de seu filho. Compreendemos- e V. Ex• nesta 
tarde insiste no fenômeno da Casa vazia. Mas; Senador Agenor Maria, sem 
querer comungar com o seu pessimismo em relação a este País, porque V. Ext 
tem razão de ser pess~mista. porquanto ê muito bom ser otimista quando se 
tem gordas contas no Banco, queria dizer a V. Ex• que, com 23 anos de man
dato cheguei à observação de que uma ·das coisas mais dificeis neste mundo é 
o. sistema democrãti~o. O Sistema democrãtico ê, talvez, o sistema mais diflcil, 
embora seja o mais biológico, quer dizer, o homem nasceu para viver numa 
dem~cracia. lss_o já dizi? um biólogo francês chamado Jean Quatrefages que 
escreveu ·um liVro notãvel: H Biologia e Democracia". Pois bem. Dentro da 
análise de Jean Quatrefages se justifica este Plenârio hoje vazio. Por quê? A 
democracia se alimenta do vOto;-e nesta hora ÇIS parlame_ntares estão em seus 
Estados em busca de votost Esta é a realidade, porque também se eles ficarem 
aqui, eles não voltarão. Senador Agenor Maria, os líderes estaduais - não 
dÍgo municipais pOrque vivem mais perto do eleitor- e os líderes federais em 
geral têm uma tendência para perder eleição. Por quê? Porque o Governo es
tadual quer o seu líder ali todo o dia, o Partido de Oposição quer o seu lldcr 
ali todo o dia e os outros estão tr.abalhaQ.do .o. ~l~itor<,tQ9. De maneira que, Se
nador Agenor Maria, o que V. Ex• estâ vendo aqui se repete de 4 em 4 anos 
nã renov~ção dQte:rço do SenadQ e na renovação da Câmara dos Deputados. 
Eu sou de uma região, de um Estado em que, concorri ciilco vezes e me elegi 
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cinco vezes Deputado Federal sem nunca ter alienado o meu mandato a ne
nhum poder econômico deste País. Certa vez disse isto aos banqueiros -ia 
aos bancos, apenas porque não poderia ter cofre em casa, com receio dos as
saltos. ·Mas, do contráriO, não usaria nunca uma soleira de banco porque 
nunca precisei de banco neste País, para coisa alguma, porque aprendi com o 
meu,aVô, lâ em ltabaiana, na Paraiba, o qual só gastava o dinheiro de março, 
em abriL Elé não gastava porque não confuildia o apurado com lucro. Eu sou 
dessà ge'r~ção modesta, ~lho de Juiz de pireito. Pois bem .. Aqui, nesta Casa, 
nesta ~oca, não podemos exigir dos nossos companheiros para que eles com
pareçam Porque, se eles comparecerem, no próximo ano virão outros. Termi
nando o meu racioclniá: eu sou de um Estado onde a bancad_a se renovava a 
cada 4 anos, em 60, 70 c 80%. Todas as vezes que ficávamos, quixotescamen
te, nas bancadas fazendo discursos vinham lã os Secretários de Estado c os 

. seus compatibilizados e invadiam o nosso eleitorado. Vinham lã os prefeitos 
que estavam perto de seu eleitorado ocupando os nossos espaços. Senador 
Agenor Maria, a democracia - como diz V. Ex• - é o regime, é o sistema 
mais ideológico e por ser o sistema mais ideológico tem as suas exigências, as 
quais fazem parte das próprias exigências do corPo humano. 

O SR. AGENOR MARIA - Senador Adrbal Jurcma, cu não sou um 
pessimista. Sou um realista; eu sinto que' os nossos valores ~cos c morais cs-
iio sendo <»rrompidos. A própria familia, a famfiia brasileira ..• 

O Sr. A.derbar Junma - Isso ai lã ~um outro aspecto, uma outra estória 

O SR. AGENOk MARIA:_ Ouça bem V. &t:csti havendO de \'Crda· 
de mesmo uma situação dillcil pará a fariúlia. Porque a maioria do assalaria

. do não pode "' casar, porque o <Jue ele sanha não dá .para çasar; &tio; esti 
hPatdo· uma dcscstatização da família nacional. Umasrande ·parte do povo 
q~~etrabalhava.estã perdendo o amor pelo trabalho. Então, CISCI valores·~ 
cos c morais para •. nossa sociedade tomam-se: cada vez mais dillccis, ou seja, 
IIIÍiito mais<lillc:cis! Confesso a V. Ex• que na minha rqiio hl cinqllenla ànoi 
houve uma moratória. A maioria daqueles maiutoo nio a aceitaram; 
ac:eitaram-na para pagar. Hoje. a maioria está fazendo cmpmtimos para n~o 
os pagar. 

Acho que uma sociedade vale pelo pudor, vale pelos sentimentos queda 
encarna de maturidade, de dignidade, de valores! Não acredito, Senador 
Aderbal Jurcma, numa sociedade sem famflia, sem religião, sem trabalho! Eu 
não acredito, não acredito mesmo! 

O Sr. Aderba/ Jurema - Também não acredito. 

OSR. AGENOR MARIA- Acho que no Brasil de hoje cresce, assusta
doramente, justamente o problema desses valores que estão desaparecendo. 
Da! porque estou aqui jã hã sete anos gritando, falando e realmente não há 
um Congressista, um Senador, neste momento, para apartcar, discutir. V. Ex• 
está me dando a honra de meapartear. O Governo toma conhecimento desses 
custos, mas não faz nada! O' Governo até hoje não foi de encontro às causas 
que geram essas distorções, às causas que estão criando uma situação dificil 
para a famnia brasileira, âs causas enfim que fazem com que o homem traba
lhe e não tenha direito a ter um lar. 

Quero· concluir deixando patente, mais uma vez, com as minhas pala
vras, a minha apreensão com uma situação de fato que a cada dia que passa 
fica mais grave e mais dificil. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sobre a mesa, requerimento 
que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretãrio. 

,t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 60, DE 1982 

ST. Presidente 
Nos termos do art. 47, inciso I, do Regim~nto Int~rno, requeiro prorro

gação da licença para tratamento de saúde, por 120 (Ceilti:)e Vinte) dias, con
forme atestado médico anexo. 

Brasília, 2 de abril de 1982. -Arnon de Mel/o. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estã finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não hã quorum para deliberação. 
Em conseqüência, todas as niatériàs dã pauta _de hÕje, -Ciependentes de 

votação, deixam de ser submetidas ao Plenário, ficando sua apreCiação adia
da para a próxima sessãO -órdi.O.ái'i3: - - - - --~ -- ~-- -

São os seguinte os itens cuja apreciação é adiada: 

Votação, em turno único, -do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981 
-Complementar (n'i' 168/80- Complementar, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece nqrmas gerais de direito tributário, e 
dâ outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Co· 
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Economia; e 
- de Finanças . 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 47/82, do Senador José 
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.) 

z 
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 13, de 1979, 

de autoria do Senador Mauro Bencvidcs, que dispõe sobre a concessão de 
· aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n .. 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-·tk Cmrsrituiçào ~ IIISiiÇQ, pela COI!lititucionalidade c jul:idicidadc; 
- de f.4islação SoCial, . favorlivcl; 
- de Saúde. favorável; c 
~de Finanças. favorãvcl, com voto vencido dos.Senadores.Bemardino 

Vi.ana c ~~ Fragelli • 

3 

Votação, cm priméiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 329, de 
1980,.dcautoria do Senador 'Cunha Uma, que modifica dispositivo daüm
solidaçã., élas Leis do Trabalho, para o fim ilc dclcrminar. que o papmento 
por ·horas extras habituais também intqrc a remuneração, tendo 

PARECERES, sob .n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiçdo ~ JustiÇil. pela constitucionalidade e juridicidadc; 
-de l..t!gislação Social. favorável; c 
- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, cm primeiro -turno, do Projeto de Lei do Senado n• 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal·do·Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 c 816, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável~ nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Ctiltziioii, favorável ao substitutivo da Comissão de 

ConstitUição e Justiça.. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 352, de 
1978, de autoria do S.enador Accio1y Filho, que dispõe sobre a ação de ali· 
mento_s, tendo 

PARECER, sob n'i' 1.145, de 1981, da Comissão 
- de ConstituiçãÕ e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

6 

Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispoSitiVos à 
Lei n' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa· 
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Confissões: 
- de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
--de Legislação SociO/, favoráV-el; e 
~ de F'inanças. fa-vorável. 

7 

Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n' 362, de 
1979, de autoria do SenadOr Ht.iinberto Lucena, -qu-e altera disPositivO da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS; sobn•s 1.130 a ú33, de 1981, das Co· 
missões: 

- de ConstituiçãO e Justiça; 
~ de Legis!tlÇãi/ SOCiaT; -
- de ·serviçO 7'úblii::O Civil; e 
-~-de FiiiiinÇaS:-
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; 
- de Legislação Social. favorável; 
- de Serviço Público Civil. Contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apie--

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 · 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Esgotada a Ordem do Dia 
volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, S.rs. Senadores.: 

Antes das_ considerações que devo fazer nesta oportunidade é do meu de
ver registrar o tfansc;urso~. ontem,' de JO arios de profiss~o dojo_rnalista Orlan
do-Barposa Gonçalves, o qual presta inestimáveiS serVIços ao_ Senado Federal 
e ao Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, estamos às véspera; da Se~a)la San~a e este.b_O niomento 
para u.m c;xame de consciêricia, em que _desapaixonadamente possamos verifi
car os erros cometidos e os acertos praticados. 

O Sr. Aderbal Jurema --- Permit(f V. Ex• um aparte? 

O,SR. NELSO.l'f CARNEIRO - Pois não. 

O Sr. Aderbal Jurema - Eu me associo às-palavras oportunas de V. EX4 
quand'ó procuta deixar nos Anais do Senado as nOSSas cOngraiuiaÇõêS Com·O 
nosso Orlando B~rbosa Gonçalves,_ mais ·conhecido na: ~asa _p·or _G~egUê'~ 
Quero, em nome· do PDS, associai--me às manifestações de regozijo que V. 
Ex• em booa hora interpreta. M'uito obrigado a V. Ex• -

O SR. NELSON CARNEIRO-· Mas dizia eu, Sr. Presidente, às véspe
ras da Se1.llana Santa -ê justo que os ho-riiens públiCos façam seu exame de 
consciência. E, se rião formOs buscar os erros anteriores praticados, busque
mos aqueles mais recentes. Creio que o primeiro erro, Sr. Presidente, dos últi
mos, foi a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores. 

Há muitos anos esse tema foi objelO de exame no Congresso Nacional. 
Deputado àquele tempo, manifestei-me juntamente com- o saudoso Deputado
Eurico Salles, do Espírito Santo, contra esSa medida. Mas, a idéia se torilOu 
realidade e, hoje, nós vemos as conseqüênCias·:- o que Se peri.sava qUe se'rià U!11a 
solução passa a ser, agora, um entrave sério para a solução do problema das 
eleições de novembro. Tivesse aquele pleito se realizado -em 1980, hoje o qua
dro estaria inteiramente modificado. 

Mas, ocorreu um equívoco, um grave'equívocQcontra o qual V. Ex•, eu e 
outros ilustres membros desta Casa nos manífestamos. 

Veio depois o problema das sublegendas. Olhado, hoje, à distância, era 
um tigre de papel. Porque o que àquela data parecia que era a vitória do PDS, 
hoje, no fundo, já -interçssaria·ao Próprio PMDB em vários Estados d6 país. 
O que era um espectro passou, hoje, a não ter a mesma relevância. 

Depois, Sr. Presidente, veio a vinculação total dos votos. Mas, ao fazer a 
vinculação total, se acabava com a idéia inki'al do pluripartidarismo, a vincu.:. 
lação havia de, necessariamente, desaguar em dois, no máximo em três parti
dos; o pluripartidarismo acabaria desaparecendo. 

Não era lícito pensar, que com todas as exigências da lei eleitoral, seria 
possível repetir o erro do passado, de 14 partidos. E aí estão apenas 5 ou-6 
agremiações partidárias. A esse equívoco surgTU um outro,' a iiJ.Cofpor'aÇão 
dos dois maiores partidos de Oposição, numa ação de Iegítiina defesa, que 
acabou sacrificando uma imensa, uma brilhante geraç1f() de jovens políticos. 
Porque se V. Ex• imaginar que havia um número grande de candidatos a de
putados estaduais, a deputados federais, a vereadores, tanto do antigo 
PMDB como do antigo Partido Popular, e esses dois teriam que se fundir 
numa só chapa, verificará V. Ex• qUe a graõde sacrificada foi a classe po"Iítica, 
aquela classe política que queria se íiliCiài-:ajuventude. Isso mesmo foi objeto 
do discurso que pronunciei oportunamente nesta Casa. . 

Mas, tudo isso se agravou com as restrições-aos pequenos partidos. Já 
que queríamos o pluripartidarismo e existíam apenas dois partidos, tínhamos 
que abrir ensejo a que os pequenos partidos tivessem possibilidade de viver e 
de sobreviver. Mas, não. Ao mesmo tempo em que restabelecemos o pluripar
tidarisniO acabamos com a possibilidade de realização, de efetivação, de vi
vência dos pequenOs partidos. 

São erros que estou apenas apontando, nesse exame de consciência que 
cada um de nós deve fazer às vésperas da Semana Santa. 

Ainda se agravOu o problema porque se criarani os deputados automâti~ 
co~. e não só os deputados automáticos, os que estão c.om os mandatos, mas 
tambêm os senadores automátkos. Tudo is,so, Sr. Presidente, tornando ainda 
mais tormentoso o problema institucional brasileiro. 

Veio, então, o Projeto Erasmo Dias, qUe abria uma válvula no problema 
da vinc;:ulação. E o que ocorreu? Algum líder ocupou a tribuna para declarar 
que aquele projeto não merecia aprovação, fosse o Líder do Senado Federal 
ou o da Câmara dos Deputados? Não. A ordem veio do Palácio do Planalto 
quando o conduto natural desse pensamento deveria ser a Liderança' do Par~ 
tido do Governo numa ou na outra Casa do Congresso. E isso representou 
um desprestígio ainda -~ais grave para o Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, querp, em breves palavras, lembrar o que aconteceu no 
Mêxico, çom a ídéia, que se reproduz no Brasil, dos pequenos partidos, e que-
ro fazê-lo lendo trechos de um relatório que tive a honra de assinar com o Se
nadõr Milton Campos, qUando ambos, de, Presidente da Comissão de Cons
tituiç-ão e Justiça do Senado Federal, eu, Presidente da Comissão 'de Consti
tuição e J~stiç~ da ÇâinariL~os 'DeputadOs, visitamoS vârios pafses- demo~á
ticos do mundo e oferecemos um trabalho, divulgado pCla Secretafi3 do Se
nado, em que dãvamos os seguint~ dados, que passo a reproduzir: 

. No México, para que se ~Õnstitua um Partido, é necessâdo que 
o mtegrem, no mínimo, 75~000 associados. a reforma constitucional 
q~e crio !-I a figt;tora do l?~Pl:ltado de P:p:_tid~ _vei9 ~br4" pe_rsp_~ctivas às 
cofr,entes minoritárias, q1:1e ahf~ _s6 exéepdonâlmente poderiam in
tegrar _a, Cámara ?~ DePutados,--e~quantl? a de Senadores continUa 
composta exciUsivamerite de membros do Partido ReVolucionãri'o 
Institucional (PR·!): · · · ··· · · · · · " · · · . · 

Porém, o~Partid~ Cp;;-~nista J?.ãO aican9_'!u os 7? ~_Ú_a~so~i~d<?~: ~o. quç 
aconteceu? Nao lhe foLd~do .o direito de_co_ncorrer às eleiçõe~.Criararn-:s.e 
então, índices qu_epermitiSsem a presehçà dos Deputa~os_d~s pequenos parti~ 
dos. O Partido que não obtivesse 2,5%_da· vôtaçãÕ totafrlão elegeria Denh~~ 
Deputado no país. - -· ' 

Estive lá nesse tempo, Sr. Presidente, e ocorreu o seguinte: só um parÜdo 
da oposição conseguira alcançar esses 2,5%. Foi o PAN, Partido de'Ação Na
cional, com 12,5%. Os outros peqUenos p-artidos-não alcã.nçaram essa percen
tagem. E o que fez o Governo depois da eleição? Reduziu o índice para que 
pudessem participar do Congresso os representantes do PPS e do PARM. 

Quer dizer, o Governo, depois da eleição, reduziu os quocientes para que 
à Assembléia não comparecessem apenas ·algUns faroS representantes da opo
sição, numa Câmara de centó' e vinte, num país onde O Senado era unanime
mente governista. 

Estamos, no Brasil, reprOduzindo o mesmo erro; estamos fixando indices 
que podem não ser atingidos pelos partidos pequenos, os chamados nanicos. 
Então, __ se não alcançarem os índices propostos pela lei, vamos continuar no 
bipartidarismo, que é o que o Governo não quer, o que a Nação não aceita. 
Ao invés de colaborarmos para evitar que isso ocorra, estamos estimulando 
aquilo que se chama o confronto, que tanto ·assusta aos homens do Governo. 

Sr. Presidente são graves erros, graves equívocos que estamos cometen-
do,. e de que certamente teremos de sofrer as conseqüências. 

O Sr. Agenor Maria - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não, com muita honra. 

O Sr. Agenor Maria- Sena~or Nelson Carneiro, o problema é que nos 
paíse~ visitados po~ V. Ex•_ h~ via o Ínteresse em resolver o problema da políti
ca partidária. Aqui é completarileilte diferente. ü Governo aqui não quer re
solver o problema do pluripartidarismo; o que ele quer~ a todo custo, é dividir 
as oposiç-ões. De forina que há-Lima diferenÇa muito grande entre o querer do 
Governo dac:tui, apenas físiOI_ógico, e o querer de lá, que é éticO; completa
mente diferente. V. Ex• abOrda, na tarde de hoje, um assunto de magna im
portância, poTê:jue nós temos, por exemplO, o caso do Rfo de JaneirO, onde as 
préviás vêm demonstrar uftimãmenie que a Dona Sandra Cavalcaltte, apesar 
de ser de um partido pequeno, é quem reúne, segundo as pesquisas, melhores 
condições para ganhar as eleições. Se o Governo prevalecer nesses coeficien
tes, :Ia está correndo o risco ·de, embora ganhando, não poder assumir o 
mand3to. O povo do Estado do Rio d-e Janeiro tomarã conhecimento de que 
não adianta eleger Dona Sandra Cavalcante, porque O partido dela não vai 
alcançar o coefiente, e o voto, antecipadamente, jâ estará perdido. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• Mas o interesse do 
Gov_e~no, o que ele n~o quer é o confronto. E todos os oradores e intérpretes 
do Palácio dizem exatamente o contrãrio, que o Governo não quer confron~ 
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to, que o Governo acha que o confronto é prejudicial, que quer abrir todos os 
caminhos para que se possa votar e escolher livremente neste País. 

Mas, no problema mexicano, a_ q_ue.e~ me re~eria- esse é um dep-oimen~ 
to de 1966, portanto, jã há dezesseis anos recuãdos,-Dão tem nada de proposi
tadamente escrito para o problema brasileiro- o PAR- Partido Autêniicó 
da Revolução mexicana atingiu aperias Q,05%, quàndã se ·exigii:f·que tivesse 
2,5%. O governo foi obrigado a, depois do pleito, permitir ci-ue esse partido 
que tinha 0,5 integrasse a Câmarã dos Deputados. Serâ que vamos cometer o 
mesmo erro? Serâ que não somos sensíveis a essa realidade já vivida por outro 
povo? 

Sr. Presidente, acho que nas vésperas da Semana Santa cada um de nós 
deve fazer um exame de consciência. Todos nós, Governo e Oposição, temos 
errado e temos acertado muito. Acho que não é hora de jogar pedras e nem 
tripudiar sobre ninguém, porque, muitas vezes, dizia· eu aqui, qUando Líder 
do PMDB, que-aquelas pedras de que fal~va o Presidente Médici, que ia reu
nír para construir um edifício, foram jogadas para· o- aho e caíram também 
sobre a cabeça "de muitos daqueles que o acompanhavam. 

Sr. Presidente, eram essas breves considerações que desejava fazer, para 
concluir com uma frase de André Maurois. "As revoluções são doenças de 
breve prazo de incubação e de interminável convalesCenÇa." e- exatamente o 
problema brasileiro: a incubação foi breve, a convalescença é que estâ serido 
intenninãvel. 

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

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, desi~nando para a 
ordinária de segunda~feira próx"ima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câritara nl? 114, de 1981 
-ComPlementar (nl? 168/80-- Complementar, n_a Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei nl? 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributáriO, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Co-
missões: 

- de ConstituiÇão e Justiça,· 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

(Dependendo 'da votação do Requerimento nl? 47/82, do Senador José 
Fragelli. de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.) 

2 

Votação, em primeiro turnó, do Projeto de Lei do sen_a:dO ni?_J3, de f979: 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o cotnerciário, na forma ·que--especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 8II a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridieidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. -

3 

Votação, em primeitõ-fufilo,-ao Projeto de Lei do Senado nl? 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da COn
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também íntegre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a !.065, de 1981, das Comissões: 
·- de Constituição e Justiça, Pefa constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl? 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara O Marechãi-dO-Ár 
Eduardo Goni.es patrono -da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 ~ 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e~ no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apreSentá; e 
- de Educação e Cultura. favorãvel ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. - --- - --

5 
Votação, em primeiro tufiúj~ do 'Projeto· de Lei·'do Senado n'~ 352, de 

1978, de autoria do senador Accioly Filho, que .dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob no I.I45, de 1981, da Comissão 
-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalida~e, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

6 

Votação, em primeiro turno, do PrcijCto de Lei dO Senado nl? 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei no 5A80, de !O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13' sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's 1.191 a I.I99, de l981, das Comissões: 
- de ConstitUição ~e- justiça_, pela co_nstitudonalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de-Lei do Senado nl? 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.!33, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição~e Justiça; 
- de Legis[ação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

8 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábíl e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrário; e-
- de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)-- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GILVAN ROCHA 
NA SESSÃO DE I•-4-82.E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 

-ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GIL VAN ROCHA (Para uma cqmunicação.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Eu não pretendia Solicitar este priVilégio que a ·Presidência me Con-Cede, 
mas pela urgêncía do ::isSUiito terei de falai-- agora, p3.ra rebater, de imediato, 
uma entrevista inusitada de um colega meu, de minha Bancada, sobre preten
sas nomeações no Senado, entrevista esta eivada de termos altamente ofensi
vos à Mesa Diretõra e à Classe niédi~ brasileira. 

O Senador Dirceu Cardoso, segundo entrevista dada ao Jornal do Brasil, 
no Rio ~e Jªneiro, dentr~ out.ras coisas~ afirmã. Que "'existe aqui no COngres
so, ou melhor, na Mesa Diretora do Senado da República, projeto protegen
do os médicos desta Casa" . 

.t: uma declaração da r~ponsabilidade d? Sr. Senador que_ eu, como mé
dico e como V ice-Presidente desta ·casa, encarregado da Seção Médica, não 
posso aceitar e as remeterei para o Conselho ae Ética da ASsoCiaÇão Médica 
Brasileira para as devidas providências e -à :Própria ASsociação Médica Brasi
leira. 

S. Ex• diz que estamos fazéndo, nós da Mesa Diietora, e em conseqüên
cia todo o Senado, estamos fazendo uma legislação protetora dos médicos 
onde ... 

..... só falta mesmo ter um artigo que o ampare na sua pre
guiça ... " 

Por outro lado, em declarações ao Jornal de Brasília, o Sr. Senador Dir
ce-u Cardoso, disse que: 

... ~.O Presidente Jarbas Passarín,ho criou um .. panamã" no Se
nado, nomeando, entre outras pessoas, onze novos médicos ... " 
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Sr. Presidente, é extremamente doloroso para mim refutar a absoluta ir
responsabilidade de um colega, vez que o Senado não contratou nenhum mé
dico. 

A respeito, estamos redigindo uma nota da Presidência- peço paciência 
do Sr:. Presidente para transcrevê--la para os Anais da Casa. Quanto ao assun
to de uma legislação protetora dos .. médicos do Senado. 

Existe, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, um ato es
tendendo aos médicos desta Casa as vantagens do Decreto-lei n'i' 1.873, de 27 
de maio de 1981, do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repútilica. va.nt~
gens essa conquistada após uma histórica greve dos médicos de todo o Brasil, 
que conseguiram, sob esse tipo de pressão democrãtica, a elaboração desse 
Decreto-lei, a cuja determinação jâ se adequaram todos os Tribunais do País 
nos seus respectivos quadros médicos, todo o Executivo e a Câmara Federal 
dos Deputados. 

O Sr. Senador Dirceu Cardoso jâ tinha sido procurado por mim a esse 
respeito, mas insistiu nas suas investidas. Veja, Sr. J:lresidente, que S._Ex• não 
tem a. menor razão, equivoCOu-se com a verdaçle, e não levou em conside
ração a expli~ç~o do seu Colega. 

Quanto à pretensa nomeação ce médicos, não houve nomeação de ne
nhum médico. É de uma irresponsabilidade total essa declaração que é·feita 
sem a delicadeza de consultar o superintendente da ãrea, que é seu colega de 
Bancada e de Partido. 

De um ano para câ, a Subsecretaria de Assistência Médica cresceu em 
número de atendimentos, em ãrea física e em instrumental. Hoje, o Senado 'da 
República pode se orgulhar de ter um dos melhores ambulatórios médicos do 
País. Este ano, estamos adequando esse ambulatório ao nosso sistema de 
cornputorização que jã funcioná t1a mai'CãÇãó de consultas; receberemos, da
qui a duas semanas, 2 ambulâncias, uma das quais, uma d:is poucas ambufân
cias do Brasil - ambulância de alto risco, para, se houver a infelicidade de 
um funcionário, ou mesmó um Senador, acometido de um mal súbito, no seu 
transporte, que ele seja assistido_co_m eletrocardiógrafo com oxigénio e, com 
vácuo; em suma, com todas as coisas de urgência em MediCln:i cardiovascu
lar. 

Por esse motivo hã mais de um ano nós vimos solicitando do Sr. Presi
dente do Congresso, Senador Jarbas Passarinho, a contrataÇão c: não a no
meação de pessoal técnico absolutamente compatível com o crescimento do 
nosso serviço. 

Em nenhum momento, que fique bem claro, nem a 2' V ice-Presidência 
nem o Diretor da Subsecretaria pleitearam contratação -de médico para seu 
quadro. Médicos não foram contratados porque não foram nem pedidos. 
Não é verdade, mais uma vez, a afirmativa do Sr. Senador Dirceu Cardoso, 
que se insurge gratuitamente cont~a _seus colegas. 

Após u~ ano e pressionado pela constatação da inadequação da quali
dade e quantidade do pessoal técnico para-médico e ê bom relembrar em 
público, que o ambulatório do Senado da República' tinha, para o seu gr~nde 
e moderno ambulatório, duas enfermeiras, cinco auxiliares de enfermagem 
desviadas de função, porque não havia categoria friricióriãl de auxiliar de en
fermagem, até esse último ato, nenhum a tendente, e nenhuma telefonista para 
atender às urgências. · 

Vê V. Ex•, Sr. Presidente, assiste o Senado, como é incOnseqUente e de
magogo o colega que faz acusações levianas e, evidentemente, sem nenhum 
intuito construtivo. 

O Presidente contratou, não nomeou pessoal técniCo, e teve o cuidado, 
com a lisura que todos lhe reconhecemos, de fazer um contrato a terminar no 
fim do mandato desta Mesa. Muito ~iferente do referido _"pana-má''- qtie o Se
nador disse haver no Senado, patrocinado pelo Presidenie e efetivado pelo 
seu colega da Vice-Presidência. 

Mas uma vez, portanto, faltou à verdade o Sr. Senador Dirceu Cardoso. 
Em relação à política salarial, S. Ex• faz cons1derações, absolutamente 

despropositadas, sobre quanto ganha um médico nesta Casa. Devo lembrar a 
S. Ex• que, de acordo com a tabela da Fundação Hospitalar do Distrito Fede
ral, que é órgão modelador da política de salários dos médicos e pessoal para
médico nesta região - é modelador porque é o maior empregador- o pes
soal médico e paramédico do Senado Federal, e nesta ãrea, corresponde à mé
dia do salãrio da referida entidade. 

Eu fornecerei ao Sr. Senador uma cópia autenticada dos salários dos mé
dicos da Fundação Hospitalar que ganham mais do que os médicos do Sena
do. Mas uma vez, irresponsavelmente, falta à verdade do Sr. Dirceu Cardoso. 

Faz, ainda, Sr. Presidente, uma comparação entre o salário de um enfer
meiro de nível superior e um de motorista de Senador, citando até nominal.., 
mente. Disse S. Ex• que o motoriSta dõ Senador Nilo Coelho ganharia 
Cr$ 23.000,00 enquanto que uma enfermeira ganha CrS 109.000,00. A com
paração de salãrio de motorista com o pessoal técnico de curso superior é ab
solutamente extemporânea. Comparm-, Sr. Presidente, um motorista com 
profissional de nível superior, a nlvel de s<ilãrios, é uma impropriedade abso
luta. Ainda mais que não ê verdadeira a declaração de que tal motorista ga
nha CrS 23.000~00. :OS COntracheques do referido motorista estão à dispo
sição do Sr._Dlrceu- Cardoso. 

Sr. Pr~si4en~e, .eu peç-o desculpas·à Mesa, ao Plenário, por trazer esse as
sunto de economia intel-na- com t~nta ·ênfase, nesta ocasião, porque não é 
possível que eu, corno Senador, 'como -administrador, como médico, princi
palmente, dar recibo a d~laração dessa natur~. A classe médica que vem 
sendo espezinhada a todo momento, n·esta· terra, não pode ouvir mais agravos 
dessa natureza, absolutafOente irresponsãveis. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• permite um apa_rte? 

O SR. GIL VAN ROCHA - Pois não. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre S_enad_or, V. Ex" sabe perfeitamente, 
pois faz parte da Mesa, como eu também faço, Que, hã mais de um ano, ternos 
sentido necessidade, t:IO Senado, de contratar pessoal técnico. Mas, a grande 
preocupação do nobre Senador Jarbas Pa,s!!:arinho em não fazer essas contra
tações· fez com que tivéssemos grandes dificuldades, às vezes, na sua área ou 
na minha ãrea, a SUSTEL, pois nem pessOal têchicci estávamos contratando. 
Por isso, eStranhei· prOfundamente, e lamento, como V. Ex•, apresentando 
"'ato ConcretO, com ~ · rri:líor efiCiência e proficiência e rebatendo esSas acu
ações levianas que atingiram a Mesa, como um todo, e principalmente ao 

nosso Presidente, falaram até-em jOrnais do Panamã no Senador Jarbas Pas
sarinho, e queria dar. também o t.C$temuriho, como companheiro de Mesa de 
V. Ex•, a preocupação que V. Ex• demonstrou, na nossa última reunião, para 
a contratação desse pessoal altamente especializado para serviços que se fa
zem necessários para o atendimento, não apenas dos Srs. Sen'adores, mas dos 
funcionãrios e seus familiares. Não há, portanto, qualquer ato que desabone 
a conduta de.qualquer companheiro da Mesa, de qualquer companheiro do 
Senado. :1: lamentâvel que um companheíro nosso, um Senador da República, 
seja capaz de- fazer acusações tãO levianas. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Muito agradeço, nobre Senador, o seu tes
temunho que, evidentemente, muito me honra ouvir. 

Sr. Presidente, sabem os colegas Senadores que a Mesa eclética, consti
tuída, felizmente, por homens de Oposição e homens do partido do Governo, 
que representam uma média que, pelo menos, nos dã a garantia da mais abso
luta seriedade de propósitos, não bastassem os títulos pessoais de cada um 
dos componentes; E, evidentemente, que, com muito constrangimento, venho 
rebater essas acusações in.fantis, levianas, extemporâneas, demagógicas de um 
colega meu de Bancada. Mas, como cidadão, como profissional da ârea médi
ca, não posso aceitá-las, e, principalmente, por ser o 2~?-V ice-Presidente desta 
Casa, a qUem é imputado, a mim pessoalmente, e à Mesa, atos de desonesti
dades administrativas. 

Não é assim que se vai construir este País. Não serâ jogando lama na 
honra alheia que se· vai construir· nada de bom nesta terra. 

Devolvo, altivamente,--as acuSilçõCs extemporâneas e eleitoreiras do Sr. 
Senador Dirceu Cardo$o_e não as aceito nem como cidadão~ nem corno médi
co, nem como homem. 

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

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 6, de 1982 

A Comissão D_iretora do S_enado Federal, no uso_das atribuições que lhe 
confere o Reg~f!lento Interno, e nos .ter~ os dOs -~rts. 79; 47 e 483, §59, do Re~ 
guiamento Administrativo, aprovado pela Resoltição n' 57, de 1976, e tendo 
em vista o que dispõe o Ato n'i' 10, de 1979, resolve baixar o seguinte Ato: 

Art. 19 Fica alterado, na conformidade das discriminações constantes 
dos Qu~dros I a V, anexos, o Orçamento Intemo do Fundo do Centro Gráfi
co do Senado Federal- FUNCEGRAF, para o exercício financeiro de 1981. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na dat3: de sua publicação. 
Senado Federa_!, 18 de março de 1982. --Jarbas Passarinho- Passos 

Pôrto - Gilvan Rocha - Cunha Lima - Jorge Kalume - Itamar Franco
Jutahy Magalhães. 
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02.00 - SENADO FEDERAL 
ANEXO I .02.02 - FUNDO 00 CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAi. - fUNÇEGRAF 

RECEITA - EXERC!CIO DE 1981 (em Cr$ 1,0~ 
$11UAt;I.(I·A~f[~lc~ $1JU.oç.I041'1.11(. ,_ 

IVfC"~•C"O ~un~K:~S ro~n:s 
CAIICORI.\ 

~ 
_, U.l[~o 

ICONO .. tCA ,[COOOW:.O. 

l. o .o RECURS_OS ORDIN~RI OS., •• , •• , •••••.. 426.400.000 773~400 .000 
l. 1 .o TRANSFER(NCIAS CORRENTES 

1.1. 1 Recursos consignados no Orçamento 
Geral .da União, nos termos ·dos pa 
rãgrafos 39 e 4_9 do~artigo 483-; 
da Resolução 58/72, tom a nova re 
dação dada pela, Resolução 57/76 -; 
do Seoado feder11l, a serem repas-
sados ao FUNCEGRAF.,.,., •••• , ••••• 40'7.400.000 o o 407.400.000 00 

1.1.2 Crê' di to Suplementar aberto pe 1 o 
Decreto n9 86.326, de d 1 de se tem 
bro de 19 81. ' serem repassados ,. 
pelo Senado Federal. ............. - - 200.000.000 o o 

1 .1 .3 Crédito Suplementar aberto pelo 
Oecre to nQ 86.4 4 a. de--os dT õõtu-
bro de 1981. a serem repassados· 
pelo Senado Federal ••••••••••••• , - 147.000.000 00 

c L __________ =r~_-_"_"'_ .. _ .. _·-_·· __ -~[L_ ________ ~_L __ ·_·~-·-~_._""_"' __ =r=~---------=r~_·_"_'"_"_"_""_"_"_'"_" __ T~_·_"_""_«_~ __ ··_'"_" __ ) c== 

c 

02.00 - SENADO FEDERAL . 
02.02 - FUNDO 00 CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO 1-A 

RECEITA EXERCTCI o OE I 9 81 

1.2.0 TRANSfERENCIA OE CAPlTAL 
1 .2. 1 

2.0 .o 

Recursos consignados no Orçamento 
Geral da União, nos termos dos pa 
rã9rafos 39 e 49 do artiço 483 -; 
da Resolução 58/72;-·com a nova re 
dação dada pela Resoluçã-o fi7/7fi-; 
do Senado Federal, a serem repas
sados ao FUNCEGRAf ..... ;.- .... -.... 

RECUR~OS VINCULADOS •••••••••••••• 

2.1.0 TRANSFERf:NClAS CORRENTES 
2.1.1 Receita Operacional prevista no 

Orçamento Geral da União, a ser 
executada nos termos do parãgrafo 
39, do artigo 483, da Resolução 
nQ 58/72 • com a nova redação dada 
pela Resolução nQ 57176~ do Sena·do 
Federal, combinado com o Item I • 
do artigo 4Q, do Ato nQ 10, de 
19aO, da Comissão Dlretora do Se-
nado F'ederal •••••.•..•••.••••••.• 

19.000,000 

2.500.000 

~ tn•N";r~O~O[Nl[ii 

DO 

22 

19.000.000 

2.500.000 

00 

22 

[.Af[CC"''A 

·'""""' 

J ~t<:[II<~Ç!)<IR[IIl{Sl()TAI. I lltt[llASD[CN'ITAtlOTAt ) [.._ ______ ::_ ___ """] __ _,. 
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02.00 - SENADO FEDERAL -
ANEXO I -8 02.02 - FUNDO DO CENTRO. GRAFICD DO SENADO FEDERAt - FUNCEGRAF 

RECEITA EXERCTCIO DE 1981 
Slll!,O.CAOAN!tRIOII. Slll!Ai;.IOA.IUIJ. ,_ 

t~rw•~•t-\0 IIUI~ICAS fi)I<TU 
CAf!COIM 

IIUI~'CAS ~"' 
c.o.•tcoa•• 

fCO>fO"'Ie.l ,ICOtoeii'CA. 

3. o .o RECURSOS OE OUTRAS FONTES .•••••••• 120.000.000 140.000.000 

3.1 .o TRAN$FERtNCIAS CORRENTES 

3.1 .1 'Receita Operac1 onal, oriunda de crr 
çãos da União, a ser. executada noS 
termos do item II, do. artigo 49 , 
do Ato nQ 10, de 1980, da Comissão 

140.000.000 90 Diretora do Senado Federal •••••••• 120.000.000 90 

S lTUAÇM ATUAL 

1896.900.000 I 19.000.000 

----· 
02.00 - SENADO FEDERAL 

J 
RECURSOS OE TODAS AS FONTES 

d2.02 - FUNOO DO CENTRO GRAFICD DO SENADO FEvcRAL - FUNCEGRAF 
ANEXO 11 

PROGRAMA DE TRABALHO - E XERCTC! O OE 1981 

Slllii.ÇAI)_ ... IItRI~n SlltJ..;.lOMI.IAI. 

~ [SI'[~II'Q.ÇAO tiiCJUO~ AliVIO-.otS ror .... ~II(UUOS ori>II)Ail($ tO fOI. 

LEGISLATIVA, •••••• ,_,. ·-·-~ ·~ ••••••• ~~ )48,900.000 915.900.000 
I NOOS TR IA •••• ,., ••••• , •••• ·~~,_.,.·-·--· 48.900.000 9-15.900,000 
AOHINISTRAÇ:JtO GERAL •••• ,, ••••••••• ~ 2.300,00-0 

0162.0214. 

430 S!:_rvi ços Posta is e de Telecomunlca 
çoes ••••••••••••• ~···········--···· 2.300.000 2. 300 .o o o 

EOIFICAçcrrs POBL I CAS ••• ,,,., •••• ,,, 10.300.000 1 o. 300.000 

0162.0251. 

617 Ampliação do Centro Grãfi c o ••••••. 1 o. 300 .o o o lO.JOO.OOO 

PROOUÇM INDUSTRIAL.., •••••••••• , •• 536.300.000 903.300.000 

0162.3474. 

094 Fundo do Centro Gri"fi c o do Senado 
Feder~~ol ••••••••••••••••••••••••••• 5 .o o o .·ooo 5.000.000 

0162.3474. 

432 Manutenção do Centro Grãfi co do Se 
nado Federal ••••••••••••••••••••• :- 531.300.000 898.300.000 

(® . 
1 o. 300.000 538,600,000 548.900.000 

TOTAL c:> (10.300.000 1905.600.0001915.900.000) 
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t 
02.00 - SENADO FEDERAL --~ECURSOS DE TODAS AS FONTES 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO 't:DERAL - fUNCEGRAF ANEXO III 

NATURUA DA DESPESA - EXERCTCIO OE 1981 
~IU'{A,J<~jllRIOn em Cr 1 .000 00 ,_ E~C,r!ÇÁÇAI) I)RO!t<<RIOS ~·~CIJI.AD05. 00~- lru"f"·'l 

3.0 .0.0 DESPESA~ CORRENTES 516.900.000 

3.1 .0.0 DESPESAS OE CUSTEIO 516.900.000 

3.1.1.0 Pessoal 240.000.000 

3.1.1.1 Pessoa 1 Cf vil 199.000.000 - 199.000.000 

01 Vencimentos e Vantager.c fixas 171.000.000 - 171.000.000 

02 Despesas Variãveh 28.000.000 - - 28.000.000 

3.1.1.3 Obrf gações Pa tr,.onai s 41.000,000 - - 41.000.000 

3.1.2.0 Haterial de Consumo. 136.700.000 2 .SOO .000 93.000.000 232.200.000 

3.1.3.0 Serviços de Terceiros e -rncargos 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 O i versas Despesas de Custeio ~ - 400.000 

3.1.9.2 Despesas de Exercl'cios Anteriores 400. oco - 400. DOO 

4.0 .0.0 DESPESAS OE CAPITAL 32,000.000 

4.1.0.0 INVESTIMENTOS 32.000.000 

4 .1.1 .o Obras e 1 ns ta 1 ações 6. 300. DOO - ~ 10.300.000 

4 .1.2.0 E qui pamen tos e Material Permanente 12.500.000 9.000.000 21.500.000 

4.1.9.0 Diversos Investimentos ~ - - ~ 

4.1 .9.2 Despesas de Exercícios. Anteriores 200.000 - 200.000 

e~ ffi -:~'; 
r~((looC..VIC.$0CWST OUTl'l.lSt:(~C(W(IIIES 

1 
ICI.II.Dt~~MIU 

1 240 .o o o .o o a 276.900 .o o o 516. 9oo .o o o _] 

02.00 - SENADO FEDERAL RECURSOS OE TODAS AS FONTES J 
02.02 - FUNDO 00 CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ··· ANEXOIII-A 

NATUREZA DA DESPESA - EXERCTCIO OE 19 81 
SIIU...Ç.WAIUIIl 

'~ 
lS~IC<I"ICAClO 31l<lllv.m\.IS VH"ICUI.KIOS 0\!IIIA$ /OHI~S (I.IIGOI!I .. (tt.._-....._A 

( lll~l~l<)~ 

3.0 .o.o DESPESAS CORRENTES 883.900.000 

3.1 .0.0 DESPESAS DE CUSTEIO ·883. 900. oco 
3.1.1.0 Pessoal 627.000.000 

3.1.1.1 Pessoal Civil 499. DOO. DOO 40.000.000 539.000.000 

01 Vencimentos e Vantagens Fixas 451.000.000. - 40.000.000 491. DOO. DOO 
02 Despesas Variãvels 48.000.000 - - 48.000.000 

3.1.1.3 Obrigações Pat~:onais 88.000.000 - 88.000.000 

3. 1.2. o Material de Consuino 136.700.00.0 2. 5.00. 000 78.000.000 217.200,000 

3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos 30.300,000 - ~ 39. Joo. coo· 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 30.300.000 9. 000. 0"00 39.300.000 

3. I .9 .O Di versas Despesas de Cus te i o ~ - - 400.000 
3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores 400 .. 000 - - 400.000 

4 .0.0.0 DESPESAS OE CAPITAL 32.000.000 

4.1 .0.0 INVESTir<ENTOS 32 .ao o. 000 

4.1.1.0 Obras e 1 ns ta 1 ações 6. 300. DOO - ~ 10.300.000 

4.1.2.0 Equipamentos e. !~a teria 1 Permanente 12. SOO.:.Q.Q.Q. - ~ 21.500.000 

4.1.9.0 Di versos Investimentos ~ - -

I 

200.02.Q 

4.1.9.2 Despesas de Exerclcios Anteriores 200.000 - 201) ,000 

l ~ 1 
s;,: 

~-I ., . ) 
... .. 

ri'IUOAoi.I{NUN.\OeWST ()IJIAASDf.SI'COIIII(MIU T I"Ql .... DU"~'(S 1 r ,,..,.Uf!loti!(IOS =--r lNI"tll50C51"1i'I•·NCt:IR.l5 T 1 ICIN..DEs.l'llfCAI',,Al .. 1 ~---'e, ... cr .... --. 

L 6 2 1 • ao o • o o o 2 56 • 9 o o • o o a 88 3 • 90 a • oorr J '-l!-'~3:!2c.:.·~ao~o~.~o"'o~o....l ...1~-..::.. ____ J __ ,..:. ___ ,..L 1..:3"'2-". o"'o"o"'-. o 2.Q_.J ~,Q Q.Q__ __ , 
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02.00 - SENADO FEDERAL RECURSOS Df. TODAS AS FONTES 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO. QO SENADO f 'ERAL - FUNCEGRAF . . ANEXO fV 

NA TU REZA DA DESPESA - ÚER.CTCID DE 1981 
S!fVI.ÇXON'IftmOR r 

"""" tsf'(CIFIÇ~l;I.O SUil!ltJ.i[JHQ.tllllol !LUI!.I'IlO U!(!'.OI'AEeW~.CA 

3.0 .o .o DESPESAS CORRENTES 516.900.000 -- -· ·-· 
3.1.D.D DESPESAS DE CUSTEIO 5.16.900.000 

3.l.l.D Pessoa 1 240.000 .0"00 

3.1.1.1 Pessoal ct vil 199.000.000 -
D1 Vencimentos e Vantagens Fi x.as 1 71.DDD.DDD -
D2 Despesas Vartãve.is 28.DDD.DDD - -

3.1.1.3 Obrt gações ·pa tróna is 41.0DO.DDD -
3.1. 2 .o Material de Consumo 232.2DO.ODO 

3.1.3.0• Serviços de Terceiros e Encarg-os 44.30D.OOO 
3.1.3,2 Outros Serviços e Encargos 44 ,3DD.DOD -
3.1.9.D Oiverfas Despesas de custeio ~ -
3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores 40D.DDD -

4 .o .o .o DESPESAS DE CAPITAL J2. ooo. a·oo 
4.l.D.D ltiVES T II~E IITOS 32.000.0DG 

4. 1.l.D Obras e Insta 1 ações 10.300.DDO 

4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 
- - 21.500 ~.DOO 

4. 1 .. 9 ~o Diver"Sos Investimentos ~9 :DOO 
4.1.9.2 Despesas de Exerclcios Ante ri ores 200.0DO -

á~ E@ ~Jl 
.\ 

CP(SSCA!.((HCIJ'I(l.!.OCWi "J OU!AA$0[Sf'COilR[M($ I IOIA!.IXS~COR'IU!lf.SJ 

240.000.000. 276.900,000 516.900.000 

tu.W - ::,ti\IAUU rtl)tKAL 
02,02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO Ff RAL - fUtlCEGRAF 

r TOIAI.OCSI'DECAI'l!All 

t_ 32.000,000 -
~ IOII.o.U"""' 

548 •. 900. 000 

RECURSOS OE TODAS AS fONTES 

. NATUREZA DA DESPESA - Exúc!CID- DE 1961 
ANEXO !V~ A 

3.0 .0.0 

3.1.0.D 

3.1.1.0 

3.1.1.1 

01 

02 

3.1.1.3 
3.1 .2.0 

3.1.3.p 

3.1.3.2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

4 .0.0 .o 
4. 1.0 .o 
4.1.l.D 

4.1.2.0 

4.1.9.0 

4.1 '.9 .2 

DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CUSTEIO 
Pessoal 

Pessoal Civil 

Vencimentos e Vantagens Fixas 

Despesas Variãveis 

Obrigações Patronais 

Material de Consumo 
Serviços de Terceiros e Enc<fr"gõ·s 

Outros Serviços e Encargos 

Diversas Despesas de Custeio 

Despesas de Exercícios Anteriores 

DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 

Obras e Instalações 

Equipamentos e Material Permanente 

Diversos Investimentos 

Despesas de Exerclcios Anteriores 

r
f'ESSON.[[hCAA(l.SOCl~ "T OIJIIIASOCSI'.COIIII!II!ts T TOIALC<SI'.CORRI:r111Sl 

627.000.000 256.9~0.00.0883.900.000 J 
c lOIAI.OlSf'lll:C.ol'ol""- J 

32.000.000 
.- '"'""~ ------. 
t 915.900.000 ~ 1 
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l 02.00 - SENADO FEDERAL ANEXO V J 02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO Fl · .RAL - FUNW>RAF 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGD['J!)O [IS CATEGORIAS ECONOMICAS -. EXtRcrcro DE 1981 

~lh,,,o,;Au AN!l.Jli(IR m 1 .000 00 
/llC[O!A 

fi.PtN"-"Ç.ÇO ·~~ TO I AI. fSfUifiCAI;AO •«~ rcr..._ 

RECEITAS CORRENTES 1529.9oo.ooo DESPESAS CORRENTES 516.900.000 

Transferenctas Correntes 529.900.000 Despesas de Custeio 516.900.000 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORREf! 

TE 13.000.000 

T O T A L 529.900.000 T O T A L 529.900.000 

RECE lT AS OE CAP I TAL 19.000.000 DESPESAS DE CAP I TAL 32 .ooo.ooo 

Transferências de Capital 19.000.000 

SUPERAVIT 00 ORÇAMENTO CORREN 

TE 13.000.000 InYestimentos 32.000.000 

T O T A L 32.000.000 T O T A L 32.000.000 

(;~ ES; 
02 00 - SENADO f"EDERAL 

l 02.02 - FUNDO 00 CENTRO GRAFICO DO SENADO FEviRAL - FUNCEGRÀF 
c. --. 

ÁNEXO v À I 
DEMONSTRAWlO DAREGEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS j 

!iHUA',-AU~M,I 

JCCt•l~ 

!1'-m:~ 
c.P!:UJC..>.;.to ~.1./l, ..... IOJJ.I. {SPWI'ICAÇIIO 

"''"' 1011.1. .. 

RECEITAS CORRENTES 896.900.000 DESPESAS CORRENTES 883.900.000 
Transferencia.s Correntes 1396.900.000 Despesas de Cus te i o 883.900.000 

SUPERAVIT 00 ORÇAMENTO CORREf! 
TE 13.000.000 

T O T A L 896.900.000 T O T A L 896.900.000 

RECEITAS OE CAP! TAL 19.000.000 DESPESAS OE CAPITAl 32.000.000 
Transferências de C a pi tal 19.000.000 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE!! 
TE 13.000.000 Investimentos 32 .ooo .ooo 

T O T A L 32.000.000 T O T A L 32.000.000 

(9 
•u• 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N• 07, de 1982 

A Cofnissãó Diretora do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
confere o Regimento Interno, e nos termos dos arts. 79, 47 ç_483, §59 , do Re
gulamento Administrativo·, aprovado pela Resolução n9 57, de 1976, e tendo 
em vista- o que dispõe o Ato n9 10~ de 1979, resolve baixar o segui"Jite Ato: 

Art. 1 Q FiCa aprOvado, na conformidade das discriminações-·constantes 
doS Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo do Centro Grãfi
co do Senado Federal- FUNCEGRAF, para o exercício financeíro de 1982. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
. Senado Federal, 18 de março de 1982. - Jarbas Passarinho - Passos 

Pórto- Gilvan Rocha- Cunha Lima- Jorge Kalume- Itamar Franco-
Jutahy Mcigalhiies. · 

02.00 SENADO FEDERAL 
ANEXO I . I 02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

RECEITA EK.ERC!CIO DE 1982 

c G o I 'O 

EM c,s, i.õoo,oo 

1 - RECURSOS ORDINÁRIOS •• ··•····-··-·-················-···~·-·-·····-·· 

1 .1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 

Recursos consignados no Orçamento Ge.ral da União, nos term'"as 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~ 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 12, de 1982 

O Presidente do S_enado Federal, no uso das a~r:_ibuições_ que lhe confe
rem os arts. 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução nº 130, de 1980, re
solve _conceder dispensa ao senhor Carlos Roberto Mota Pelegrino do empre
go de Assessor Técnico,-sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 28 de 
outubro de I981. 

( Senado Federal, 2 de abril de 1982.- Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federa!. 

ATO-DO PRESIDENTE 
N• 13, de 1982 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rE:in Os arts. 52, item 38, e 97,_ inciSo. IV, do Reg"imento Interno e de acordo 
com a deleiação de comPetência que lhe foi outorgada pelo Ato da ComiSsão 
Diretora n• 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n• !30, de !980, re
solve autorizar a contratação, sob o regime ju!ídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Luiz Adolfo 
Correa Pi_nhei_ro pa~a o enlpyego~ de )~Ssessor Técnico, com o salãrio mensal 
equivalente ao ven_cimento do .. cargo DAS-3, a partir de 26 de março de 1982, 
com lotação e e:x:ercjcio no Gabif!ete do Senador José Sarney. 

Senado Federal, 2 de abril de !982, - Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

2• REUNIÃÓ (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM I• DE ABRIL DE 1982. 

Às onze horas do dia prirrieiro de abril de mil novecentos e oitenta e dois, 
na Sala de Reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre. Costa, presentes 
os Senhores Senad_ores Lourival Baptista, Bernardino Viana, Almir Pinto, 
Martins Filho, Lázaro Bai"hoza e José Lins, reúne-se a ComiSsão do Distrito 
Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justifiCado,_ os Senhores __ Se_n~d_ores_ 
Moacyr Dalla,_ B~nedito Ferreira, Murilo ~adaró,_ M,auro Benevides!_Salda
nha Derzi, Luiz Fernando Freire e a Senadora L_aélía de Alcântara. 

Havendo número regimerital, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da_ Reunião--anteriOr; que é d~9-a comO 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente conced~ a palavra ao Senhor Senador 
Bernardino Viana, que emíte pãfecer f<ivõrável ao Projeto de Lei do SenaQo 
n'i' 026, de 1982-DF, do Poder Executivo, que ••fixa o efetivo da Polícia- Mili
tar do Distrito Federal, altera dispositivo da Lei n'i' 6.450, de 14 de outubro de 
1977, e dã outras providências". 

Posto em discussão e, em seguida, em votação, o parecer, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. . 

Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Kléber 
Alcoforado_ Lacerda, Assistente da Comissão, a p~esente AÚt que, lida e áj}ro-
vada, s_erã assinada pelo Senhor Presidente. - -

l• REUNIÃO, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 1982 

Às dez horas do dia dez de março do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois, na Sala de Reuniões d.a Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, pre
sentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Saldanha Derzi, Moacyr 
Dalla, José Lins, Murilo Badaró, Aderbal Jurema e Bernardino Viana, reúne
se a Comissão do Distrito Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Benedito Ferreira, Martins Filho, Lãzaro Barboza, Mauro Benevides e Luiz 
Fernando Freire. 

Assume a Presidência o Sr. Senador Aderbai Jurem a e declara abertos os 
trabalhos, anunciando, em seguida, que a mesma se destina à eleição do Pre
sidente da Comissã_o para o ano de 1982, tendo em Yis_ta Sua Excelência, o Sr. 
Senador Lo.u_ri_val Baptista ter renunciado ao cargo, por ter exercido a função 
de Secretário de Estad.o. 

Distribuídas as células, o Sr. Presidente d~igna pa~ã. fu·ndonar como· eS-
crutinador o Sr. Senador José Lins. 

Procedida a eleição, constata-se o seguinte reSultado: 

Para Presidente 

Senador Lourival Baptista .....•........ ~-· ..... _..._ .• ~ .. ~ ~- 6 votos 
Senador Saldanha Derzi .................•.. ~ .. ~--·-· .-~ ·~- .1 v_oto 

Em cumprimento ao deliberado, o Sr. Presidente eventual proclama elei-
to Presidente o Sr. Senador Lourival Baptista e o convida para assuinir a di-
reção dos trabalhos. _ __ _ 

Empossado, o Senhor Senador Lourival Baptista agradece aos seus ilus
tres pares pela sua recondução à Presidência da Comissão do Distrito Fede
ral, e expressa o_ seu propósito de dedicar-se no exame dos problemas da Ca
pital da República. 

Em seguida, o Sr. Pr~idente declara que há matéria a ser apreciada pela 
Comjssão, e concede a palavra ao Sr. senador Bernardino Viana, que emite 
parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 308, de_1981-DF, que ·~alte-
ta as àlíquotas do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de direitos 
a eles relativos a que se refere o art. 31, do Decreto-lei n'i' 82, de 26 de de
zembro de 1966". Apresentado o parecer, é o mesmo colocado em çl.iscussão, 
e não _havendo manifestação contrãria, é posto em votação e aprovado, por 
unanimidade. 

Nada mais havindo a tratar, encerra-se a ieUníão; lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

I• REUNIÃO, REALIZADA EM !8 DE MARÇO DE !982 

Aos dezoito dia_s dç,--~ês d-~- ~ãrÇO -de mil riOVecentos e oitenta e dois, às 
onze horas, na salâ de reuniõe"S.da C6míssã6~ Ala Senador Alexandre Costa, 
pr'esêrites-os ~_enht?res_S~nador~ _Rair?-wndo_ Parente- Presidente, Aloysio 
Chaves; FraõCo MOn-toi-O~Gã~b!ieCHC:rmes, José Fragelli, Lenoir Vargas, Al
mir PintO e a Senadora Eunice Michiles, reúne-se a Comissão de Legislação 
Sodal. Deixam de Corriparecer, por motivo justificado, os Senhores Senado
res Moacyr _Dalla, Humberto Lucena e Jaiscin Barreto. Havendo núinero re
gimental, são aberto_s os traba-lhos _c_Om a_ disPensa da leitura da Ata da reu
nião ahtetibr; que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das 
matérias constantes da pauta e, o Senador Aloysio Chav..es usa da palavra 
para solicitar prefer-ênciá pata o item 20-(vinte) da paUlã, âO qual é o Relator. 
Não havendo objeção por parte de nenhum dos membros presentes, a Presi
dência concede a palavra ao Senador Aloysio Chaves que emite o seu parecer 
sobre_ o Projeto de Lei da Câmara n·º 45, de 1980, que '~Regulamenta o exercí
cio da profissã-o de Supervisor Educaciona~ ~dá outras providências". Não 
h~ debates, e a Comissão, por unànimidade, apt=Ova o parecer do Relator, que 
conclui favoravelmente ao projeto. Em seguida, o Senhor Presidente esclarece 
que o item 01 (um) da pauta, Projeto de Lei do Senado n'i' 55, de 1979, que 
.. Concede anistia a erilpregadóS regidos pela Consolidação das Leis do Tra· 
balho dispen-S~dOs cOm fundaffiento no Ato Institucinal âe 1964", Tendo pa· 
recer favorãvel do ilustre Senadqr Humberto Lucena, já foi amplamente dis· 
cutido em reunião anterior, na qual foi concedida Vista ao Senador Aloysio 
Chaves que devolveu o projeto com Voto_.em Separado, propondo o arqUiva
mento ou rejeição do projeto. Como a matéria já é do conhecimento de todos 
ejã estã alg_um tempo em pauta sem que haja deliberação da Comissão sobre 
a ril.esma, a Presidência concede a palavra ao Senador Aloysio Chaves para 
emitir o seu Voto em Separado sobre o projeto. Lido o Voto do Senador 
Aloysio Chaves. o Senhor Presidente cOloca -ã_ma_téria em discussão. Não ha
v~ndt;J Quem queira fazer uso da palavra, Õ Serihor Presidente coloca a ma
téria em votação, e a Comissão rejeita o parecer do Relator, Senador Hum
berto Lucena e designa o Relator do Vencido o Senhor Senador Aloysio Cha
ves, tendo votado com o Relator o Senador José Fragelli. Prosseguindo, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador Aloysio Chaves para emitir o 
seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nº 299, de 1980, que "Acrescen· 
ta dispositivo à Consolidação das Leis do _Trabalho". Não hâ debates, e a Co
missão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui contra
riamente ao projeto. Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Gabriel Herm_es para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 04. de 1981. que "'Aprova o texto do Acordo da Previdência 
Social entre o Governo da República Federativa dq Brasil e o Governo do 
Chile, concluído em Santiago, a 10 de outubro de 1980". Não há debates, e a 
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Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Re13toi,' (iue-conclui favo
ravelmente ao projeto. Em segu_ida, passa-se à apreciação do item 10 (dez) da 
pauta- Projeto de Lei da Câmara n9 13, dC 1981, ·que "'IntrodUz alterações 
na Lei n9 605, de 5 de janeiro-de 1949, que .. Dispõe sobre o repouso semanal 
remurierado e o pagamento de salârío nos dias ferf8.dos ciVis e religiosos'', o 
qual tem como Relator o Senador Moacyr Dalla que estâ ausente. O parecer 
do Relator é favbraVel ao projeto e como jâ é de praxe desta Comissão, aPre
sidência solicita ao Senador José Fragelli para ler o parecer do Relator. Lido 
o·pá.rec~r, a PÍ'eSidência concede Vista ào Senador Gabriel Hermes. Dando 
conti~uida:de aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Sena
dOr José Fragelli para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado 
no 256, de 1980, que "introduz alteração na Consolidação das Leis do Traba
lho". Não hã debates, e a Comissão aprova o parecer-do Relator, que conclui 
favoravelmente ao projeto, com Voto Vencido do Senador Lenoir Vargas. 
Continuando, o Senhor Presidente esclarece que o item seguinte da pauta -
Projeto de Lei do Senado nrot 291, de 1979, que "Institui Salãrio adicional para 
os trabalhadores que exercem atividade em contato permanente com energia 
elêtrica, em condições de periculosidadse", já foi lido em reunião anterior, na 
qual foi concedida Vista ao Senador Aloysio Chaves que devolveu o projeto, 
com Voto em Separado, favorãvel, sugerindo Emenda. Lido o Voto do Sena
dor Aloysio Chaves, a PresidênCia c'oloca a matéria em discussão. Usam da 
palavra os Senadores Gabriel Hermes e José Fragelli que informam aos 
membros presentes que votarão com restrições ao projeto.-COloca-do em Vo
tação, a Comissão aprova o parecer do Relator, favorável ao projeto na for
ma da Emenda no 1-CLS proposta pelo Senador Aloysio Chaves, em seu 
Voto em- Separado apresentado. Votaram com restrições os Senadores 
Gabriel Hermes e José Fragelli. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senador Gabriel Hermes para emitir o seu parecer sobre o Projeto 
de Lei do Senado no 139, de 1980, que "Dâ nova redação lfo artigó 836/do 
Decreto-lei n• 5.452, de Jo de maio de 1943- CLT". Não hã debates, e a Co
missão, por unanirilidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favora
velmente ao projeto e da Emenda n9 1-CCJ, na forina do Substitutivo que 
apresenta. Ainda, com a palavra, o Senador Gabriel Hermes emite o seu pa
recer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 209, de 1981, que "Prorroga, pelo 
prazo de (2) doís anos, os débitos relativos a custeío do café geado em 1981 e 
dã outras providências". Para discutir a matéria usam da palavra os Senado
res Aloysio Chaves e José Fragelli. Depois de longa discussão, o Senador 
Aloysio Chaves propõe que o projeto seja encaminhado, em diligência, ao 
Ministério da Fazenda e ao Ministério da Agricultura. O Relator, senador 
Gabriel Hermes, acolhe a sugestão do Senador Alo)'siO Chaves, e a Conlissão 
a aprova, com Voto contrArio do Senador José Fragelli. Continü:ando, o Se
nhor Presidente esclarece que o próXimo item da pauta- ProjelO_de Lei da 
Câmara n9 26, de 1981, que "Introduz alterações na CLT, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, na parte referente à adminis
tração e à eleição sindicais",já fo"i lido em reunião anterior, na qual foi conce
dida Vista ao- Semidor José Fragelli que devolveu o projeto sem voto. Não há 

debates, e a Comissão, por _unanimidade, aprova o parecer do Relator, que 
conclui contrariamente ão prójeto. Dando prosseguimento aos trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra a Senadora Eunice Michiles, para emitir 
o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 100, de 1981, que uAcres
centa parãgrafo ao artigo 236 da CLT, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
19 de maio de 1943". Usam da palavra paia- disCutir a matéria os Senadores 
Aloysio Chaves, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas. Colocado em votação q 
Parecer da Relatara, é o mesmo aprovado pela Comissão, tendo votado-com 
restrições os Senadores Aloysio Chaves, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas. 
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Gabriel Her
mes para emitir o seu parecer sobre 9 Projeto de Lei da Câmara n9 36, de 
1981, que '"Assegura direitos aos empregados no caso de falência ou concor.: 
data da Empresa". Não há debates, e a Comis-são, por unanimidade, aprova 
o parecer do Relator, que conclui pela anexação ao PLS n91l3, de 1979 para 

-que tenham tramitação Conjunta. Por determinação da Presidência, são adia
das as seguintes matérias: Ofício "S" n• 17/76, PLS no 144/80, PLC no 39/78, , 
PLS no 144/79, PLS no 63/80, PLS no 145/80 e PLC n' 96/81. Nada mais ha
vendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, As
sistente da Comissão, a presente Ata que, lida e· aprovada, será assinada pelo 
S-enhor Presidente. 

COMISSÃO DE MUNIÇIPIOS 

TERCEIRA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), 
REALIZADA EM 30-3-82 

Ãs onze horas do diá trinta de março_de mil novecentos e oitenta e dois, 
na Sala da Comissão, na Ala Seilador Alexandre Costa, sob a presidência do 
Senhor Senador Lomariio Júnior, Presidente, reún-e-se a Comissão 'de Mu
nicípios, com a presença-dos Senhor:es Senadores Almir Pinto_, Alberto Silva, 
Ade:rbal Jurema, Gastão-_Millle·r, Luiz Fê:rnando Freire,' RaimUndo Parente e 
Lenoir Vargas. - _ ,_, _ . __ - - -

Deixam de compãl-~cer, por mOtiv~]ustificad~, os ~Senhores ·s~rl3.d~rés 
Amaral Furlan, Amaral Peixoto, Benedito canelas, Moacyr Dalla, Vicente 
Vuolo, José Richa, OreStes QuêtCíã, Evandro Carreira, LáZaro Barboza, 
Agenor Maria, Affonso Caffi:frgo- e Mendes CanãJe. 

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 dils lnatérias cOnstantes da pauta, sendo 
relatado o item 1 (um), referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 1, de 1982, 
que "autoriza a criação de municípioS no T"errltório Federal de Roraima-e dã 
outras providências". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorá
vel. Aprovado por unanimidade. Os demais itens, por determinação-da Presi
dência, foram a-diados para a próxima reuiüãO. 

Nadã mais havendo a tratar, encerra-se a-feuriião, lavrando eu, Francis
co Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata que lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente. 
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ANO XXXVII- N• 037 TERÇA-FEIRA, 6 OE ABRIL OE 1982 BRASIL! A - OF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA 2• REUNIÃO, EM 5 DE ABRIL DE 1982 

LI -COMUNICAÇÕES DA PRESIDENCIA 

-Inexistência de quorum para a abertura da sessão. 
- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. Encerramento. 

1.2- EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.2.1 - Jlarecer 

Referente à seguinte matéria: 
Ofício "S" n• 43, de 1981 (Ofício n• PMC·80, na origem). 

1.2.2- Requerimento 

N11 61/82, do Sr. Senador Dirceu Cardoso, de pedido de informações 
que menciona. Deferido. 

2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 2~ REUNIÃO, EM 5 DE ABRIL DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46? Legislatura 

PRESIO~NCIA 00 SR. ITAMAR FRANCO 

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

Laélia de Alcântara- Eunice Michiles --Jarbas Passariqho- Alexan
dre Costa - Luiz Fernando Freire -José Sarney - Alberto Silva- Ber
nardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -_Ageno{ Maria- Dinar
te Mariz- Martins Filho ~Aderbal Jurema_- Nilo Coelho--:- Luiz Caval
cante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Lu.iz V.iaoa-:-:- João Calmon
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Itamar Franco -:--Amaral Furlan
Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Jaison Barreto___,. Lenoir Vargas-
Pedro Sírilon. - -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 29 Srs. Senadores. Entretanto, não" há em plenário- o quO
rum mínimo regiiTtental para a abertura da sessão. 

Nos termos do§ 2<il do art. 180, do Regimeriio Interno, o Expediente que 
se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, independente de 
leitura. 

Nestas CMdições, vou encerrar a presente reunião, designando para a 
sessão de amanhã a seguinte -

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara_n9 Jl4, de 1981 
-Complementar (n"' 168/80- Complementar, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de diieito tributário, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Co· 
missões: 

- de Constíruiçàõ e Justiça; 
- de Economia: e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 47(82, do Senador José 
F~ageHi, de adiamento da votação para reex_allle da Comissão de Finanças.) 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forma_ que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
- de Constituirao e Justicã. pela constitucionalidade e juridicidade; 

-- -- - de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e . 
-de Finanças, f'llvorável, com voto vencido dos S.e.nadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das leis do Trabalho, para o fim de determiitar que o pagamento 
por horas extras habituais também "integre a rerriuheração, tendo 

PARECERES, sob n•s Ló63 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Jusúça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social. favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em primeíro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' I 64, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 8!6, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação --e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 
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5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto _de Lei do Senado Q'i' .35_2, 4e _ 
1978, de autoria do Senador Accio1y Filho,_ que dispõe sobre a ação de a Ii~ 
mentes, tendo -

PARECER, sob n•I.!45,de )981, da Comissão 
-de CansJiluiçãó e JuStiça; p-ela co~stit~ciÕn-alfdade, ju_riçlicidade ~·-no_ 

mérito, favorável. - -

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 2551 de . 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivOs~ à
Lei n9 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o Pagamento do 139 Sa
lário devido ao_s trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's l.l97 a 1.199, de 1981, das ComisSões:-
- de Constituicão e Justiça, pela constitucíonalidaâe e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.130 a Ll33, de f98f, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social: 
- de Sen•iço Púh/ico Civili e 
- de Finanças. 

8 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Le;i do Senado n9 30_9, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábjl e dá outras providênciaS, tendo 

PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionaljdade e juridiçidadei 
- de Legislação Social. favorãvel; 
- de Sen·iço Público Cil'l"l. contr.ário; e 
-de Economia, favorável, com as Eme_ndas 4c;..n.~s_l e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) - ---- ---

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estã encerrada a reunião. 

( Le~·anta-se a reunião às I 5 horas e 5 minutos) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§ 2• DO ART, 
180 DO REGIMENTO INTERNO . 

PARECER 

PARECER N• 121, DE 1982 

Da Comissão de ConstitUição e Justiça. Sobre o Oficio us•• n<:> 
43, de 1981 (Ofício n• P-MC--80, de 30-11-81, na origem) do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Su
premo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 
94.395-1, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionali
dade dos artigos 189 e 190 da Lei n9 646, de 16 de dezembro de 1977, 
do Município de Bilac, daquele Estado. 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federalt para os fins previs
tos no art.-42, VII, da Constituição, remeteu aõ Senªdo -Fedúal as Cópias das 

notas taquigráficas e do acórdão proferido por aquele Egrégio Tribunal, nos 
autos do Recurso Extraordinário n9 g4:395~l, do Estado de São Paulo, o qual 
declarou.a inconstituciona\id~de dgs __ a_rtjgos 189 e 190 da Lei n9 646, de 16 de 
dezembro de 1977, do Município de Bilac, daquele Estado. · 

Narram as mencionadas n,.pt~s que o recorrente, alegando violação aos 
artigos 18, § 29 e_77, respectivameii.te_da Carta Magna e_do Código Tributário 
Nacional, impetrou no Juízo singular Mandado de Segurança contra ato do 
Prefeito Municipal de Bilac, que mantém a cobrança da '"taxa de cons_ervação 
de estradas de rodagem", 
_ _Denegado o pedido na instâricia singelã, foi a sentença confirmada no 
Tribunal de Justiça, ·ensejando o "apelo extremo", admitido pela letra ''d" do 
artigo 119, III, da Constituição. 

Alegou ainda o recofrente divergência jurisprudencial na interpreta_ção 
da lei, "enumerando d_iversos acórdãos paradigmas, compendiados na Súmula 
n<:> 595 do Pretória ExCelso. -

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça do Estado d_e São Paulo opi
nou· pelO deferiinento do recurso. 

Relatando a matér"ia, o -emin"ente Ministro Rafael Mayer afirmou que os 
dispositivos impugnados, ao indicarem a ãrea de imóvel como base de cálculo 
para a taxa municipal entram em divergência com a jurisprudéncia pacifica 
do Supremo Tribunal Federal, além de violarem o art. 18, § 211, da Consti
tuição, bem como ao art. 77, do Código Tributário Nacional, invocados no 
extraordinário. 

Conhecendo do recurso e lhe_ dando provimento, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal acolheu o voto do eminen~eJtelatQr para declarar a incons
titucionalidade dos artigos 189 e 190 da Lei n<:>646, de 1977, do Município de 
llilac, Es<ado de São Paulo. -

Em síntese, a Suprema Corte de Justiça, como iterativamente tem decidi
do, repeliu mais uma vez a taxa de conservação de estradas que tem como 
fato gerador o que serviu para a cobrança de impostos. 

A Sessão Plenária se deu em 19 de agosto de 1981, sendo o respectivo 
acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de setembro do mesmo ano, 
com a seguinte ementa: 

~axa de C~nservã.ção de Estradas. Base de Cálculo (área do 
imóvel' rural). Fato gerâdOr. SúmU.la 595. Lei Munidpal nll 646/77 
-~ -SP. lnconsütucíonalídade. 

-É inCOilstituciOrial a taxa de conservação de estradas que te-
nha por base a área do imóvel rural dado extrínseco à ativídade 
prestacional de serviço público e divisíveL Desvirtuamento do tribu
to. Recurso _extfaordinãrio C~!:}hecido e prm.tido. 

Ã vista do exposto, observadas as ·-exiiências constitucionais e regimen
tais que re-gem o procedimento desta_ ~omissão, formulamos o seguTnte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 20, DE 1982 

SUspende a execução dos artigos 189 e 190 da Lei Municipal n<:> 
646, de 1977, do Município paulista de Bilac. 

'Ó Senad-o -Fecier3Tfesoíve: 
Artigo Unico. É suspensa, por inconstituciOnalidade, nos termos da de

cisão definitiva prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, em 19 de agosto de 
1981, nos autos do Recurso Ex,traordinário nº. 94.395-1, do Estado de SãO 
Paulo, a exe<uçào dos artigos 189 e 190 da Lei n• 646, de 16 de dezembro de 
1977, do Municipio de Bilac, daquele Estado. 

Sala das Comissões, 19 de abril de 1982.- Aderbal Jurema, Presidente 
em exercício - Tancredo Neves, Relator- João Calmon - Almir Pinto
Martins Filho - José Lins - Bernardino Viana - Lázaro Barbo;:a. 

Requerimento deferido pela Presidência 

REQUERIMENTO N• 61, DE 1982 

Com apoio no Regimento, o Senador_que este subscreve requer à Mesa 
lhe sejam fornecidos pela Subsecretaria de DíVulgação (Hora do Brasil), to
dos avulsos referentes às sessões do mês de março corrente. 

Sala das Sessões, 31 de março de 1982. - Dirceu Cardoso. 
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ANO XXXVII - N• 038 QUARTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 1982 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• 15, DE 1982 

Aprova o texto do Acordo no Campo da Propriedade Industrial, concluído entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Frailcesa, em. Paris, a 29 de janeiro de 1981. 

Art. I• É aprovado o texto do Acordo no Campo da Propriedade Industrial, concluído entre o Governo d~a Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris, a 29 de janeiro de 1981. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de abril de 1982. -Senador JaJbas Passarinho, Presidente. 

ACORDO NO CAMPO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA FRANCESA 

O Governo da República Federativa do Brasil_ 
e 
O Governo da República Francesa, 
Considerando séu desejo de incentivar a coo-per-ação industríal, com base 

no Acordo de Cooperação Técnica e Científica de 16 de janeiro de 19_67 e no 
Acordo de Cooperação Tecnológica Industrial de 5 de outubro de 1978, 

Considerando a necessidade de instituir entre os doís países uma coópe
ração que vise desenvolver condições mais fav_oráveís à proteção recíproca e à 
exploração dos direitos de propriedade industrial relatfvos às invenÇões; dese
nhos e modelos industriais, marcas e indícações de procedéncia, 

Convieram no seguinte: 

ARTIGO I 

O Governo brasileíro designa, para os fins da aplicação do presente 
Acordo, a Secretaría de Tecnologia Industrial, do Ministério da Indústria e 
do Comércio, por intermédio do Instituto Nacional da Propriedade Indus
trial (STJjiNPI). 

O Governo francês designa, para os fins da aplicação do presente Acor
do, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial da França (INPI). 

ARTIGO II 

l. Os dois Governos promoverão a cooperação no campo da proprie
dade industrial através das modalidades seguintes, entre outras: 

a) informação recíproca sobre a evolução das legislações; 
b) troca regular de informações disponíveis· sobre violações em matéria 

de patentes de invenção, de desenhos ou modelos industriais, de marcas, de 
indicações de procedência e, em particular, de dados sobre c_ontratações, bem 
como sobre os litígios de ordem privada que possam surgir notadamente por 
ocasião de contratos relacionados_ com a propriedade industrial entre empre
sas ou organismos brasileiros e franceses; 

c) intercâmbio de têcnicos e peritos (doravante denominados .. especia
listas"); 

d) realização de estudos e projetas conjuntos; 
e J desenvolvimento de fecUrsos humanos em programas de especiali

zação ou estágios; 
f) realização de_conferên.cias, cursos e_serilinãrios. 
2. A STijlNPI e o INPI manter-se-ào a par das medidas tomadas com 

vistas à cessaÇão das violações referidas no item 1, alínea b), do presente Arti
go. 

ARTIGO III 

A cooperação prevista no Artigo II será objeto de um programa acorda
do de comum acordo entre a STijlNPI e o JNPL 

ARTIGO IV 

A STI/INPI e o INPI submet~rão os programas mencionados no Artigo 
III à aprovação dos dois Governos, através do Comitê Franco-Brasileiro de 
Cooperação Tecnológica Imiustrial previsto no Artigo V do Acordo de Coo
peração Tecnológica Industrial. O referido Co-mitê- poderá efetuar recomen
dações com relação à irilplementação das atívídades decorrentes do presente 
Acordo. _ _ __ 

ARTIGO V 

As pessoas, empresas ou organismos brasileiros e franceses que sejam 
partes em um litígio de ordem privada relativo a propriedade industrial e que 
nã~ tenham podido chegar diretamente a uma solução amigável desse litígio, 
terao a faculdade de recorrer a uma comissão de conciliação composta de pe
ritos designados, de comum acordo, pela STI/INPI e pelo INPI. Esta comis
são poderá fazer recomendações às partes em questão. 

As partes em um litígio de ordem privada que desejarem recorrer a essa 
forma de conciliação deverão dirígír-se aos dirigentes do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial de seu pafs. 

ARTIGO VI 

A irts1ituição do país de origem deverá submeter à aprovação prévia da 
instituição do país receptor os nomes e currículos dos especialistas enviados 
em missão. 
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ARTIGO VII 

L As duas Partes Contratantes financiarão as despesas de transporte 
de seus especialistas, cabendo ao país anfitrião o pagamento das diárias ou 
complementações correspondentes ao período da permanência dos especialis
tas em seu território. _ . _ -~- _ _ 

2. O valor das diâiias ou das complementações para os especialistas vi
sitantes serã definido e revisado anualmente, mediante mútuo entendimento 
entre os órgãos responsâveis. 

3. A instituição do país receptor custeará as despesas relativa~ às via
gens interrias dos especialistas, que forem consideradas de interesse par., o de
senvolvimento dos programas em execução. 

ARTIGO VIII 

Os especialistas visitantes não poderão dedicar-se, no r-aís recepto , a 
quaisquer outras atividades remuneradas o_u alheiasa suas funções sem pré
via aUtorização das autoridades competentes. 

ARTIGO IX 

Ao término de sua missão, os especialistas submeterão à STI/INPI e ao 
INPI um relatório -de suas atividades no país receptor. 

ARTIGO X 

Cada uma das Partes Contratantes notificarã à outra o cumprimento das 
formalidades requeridas, por seu lado, para a entrada em vigor do presente 
Acordo~ o qual entrarâ em vigor no dia do recebimento da última notificação. 

Qualquer das Partes Contratantes pode denunciar o presente Acordo, 
mediante uffi aViso prévio de no mínimo seis meses: 

Feito em Paris, aos 30 dias do mês de ja:õ.eiro de 1981, em dois exempla
res originais, -nas 1Inguãs portuguesa e francesa, os dois textos fazendo igual
mente fé. 

PelO Governo da República Federativa do Brasil: (Ramiro Saraiva Guer
reiro.) 

Pelo Governo da República Francesa: (Jean François-Poncet.) 

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' 16, DE 1982 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econõmica, Científica, Técnica e Cultural, concluído entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular do Congo, em Brasília, a 18 de fevereiro de 
1981. 

At. I' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Económica, Científica, Têcnica e Cultural, concluído entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular do Congo, em Brasília, a 18 de fevereiro de !981. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 6 de abril de 1982. -Senador Jarbas Passarinho. Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONÓMICA, CIENTIFICA, TJ!:CNICA 
E CULTURAL ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DO CONGO 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República Popular do Congo 

Desejosos de aprofundar os laços de amizade existentes en_tre os dois paf
ses e seus povos; 

Conscientes da necessidade de alcançar uma ampla cooperação com vis
tas a seu desenvolvimento econômico, cienfífico, técnicO e cultural; 

Reconhecendo as vantangens que resultam de uma cooperação bilateral 
mais estreita nos domínios econômico, científico, técnico e cultural, com base 
no respeito aos princípios de soberania e independência nacional, de igualda
de de direitos e vantagens mútuas, de não-ingerência nos asSUntos internos; 

Convieram no seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes decidem, no limite de suas possibilidades, coope
rar nos campos econômicO. científico, técnico e cultural. 

ARTIGO II 

No quadro do presente Acordo, é prevista a conclusão de acordos espe
ciais no âmbito das âreas definidas no Artigo I. 

ARTIGO III 

1. A fim de facilitar a implementação da cooperação prevista pelo pre
sente Acordo, fica instituída uma ComiSsão Mista, composta por Represen
tantes dos dois Governos e por seus peritos. 

2. A Comissão Mista terá a seu cargo velar pela implementação e pelo 
~ÇI!ll andamento do presente Acordo, e tem por missão a pesquisa _das vias e 
meios Suscetíveis de reforçar a -cooperação entre os dois países, principãlmen
te nos domínios comercial, científico, técnico e cultural. 

3. No quadro de sua missão, a Comissão Mista submeterá suas reco~ 
mendações aos dois Go.vernos. 

4. A Comissão Mista poderá instituir, sempre qu-e necessário subco
missões especializadas para a realização de estudos aprofundados de' proble
mas específicos. 

5. A COmissão Mista feunir-se-á a cada dois anos, alternadamente no 
território da República Federativa do Brasil e da República Popular do Con
go. Poderá, no entanto, reunir-se em sessão extraordinária sempre que uma 
das Partes Contratantes o solicite. 

ARTIGO IV 

O presente Acordo entrará em vigor ·na data da troca dos instrumentos 
de Ratificação entre as duas Partes. Terá validade por um período de 5 (cin
co) anos e será renovável por recondução tácita por novos períodos de 5 (cin
co) anos, a menos que uma das Partes notifique à outra, por via diplOmática e 
c_om uma antecedência de 6 (seis) meses, sua decisão de denunciâ-lo. 

Feito em Brasília, aos 18 dias do mês de fevereiro de 1981, em dois exem
plares originais, nas línguas portuguesa e francesa, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. 

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

Pelo Governo da República Popular do Congo: Pierre Nzé. 
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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 No 17, DE 1982 

Aprova o texto do Acordo Internacional da Borracha Natural de 1979, adotado na IV Sessão da Conferência das 
Nações Unidas sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de setembro a 5 de outubro de 1979, e 
que foi subscrito pelo Brasil em 30 de junho de 1980. 

Art. 1• É aprovado o texto do Acordo lnternadonal da Borracha Natural de 1979, adotado na IV Sessão da Confe
rência das Nações Unidas sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de setembro a 5 de outubro de 1979, e 
que foi subscrito pelo Brasil em 30 de junho de I 980. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de abril de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

ACORDO INTERNACIONAL DA 
BORRACHA NATURAL 

As partes contratantes, 

DE 1979 
PREÂMBULO 

Considerando a Declaração e o Programa de Ação sobre o Estabeleci
mento de uma Nova Ordem Econômica Internacional; 

Reconhecendo, em particular, a importância da Resolução n9 93 (IV), da 
Conferêncía das Nações Unidas Sobre Comércio e Desenvolvimento, adota
da na sua IV Sessão, e a· Resolução n9 124 (V) adotada na sua V Sessão, sobre 
o Programa Integrado de Produtos de Base; 

Reconhecendo a importância da borracha natural para a economia dos 
países membros, particularmente para as exportações dos Membros exporta
dores e para suprir os requerimentos dos Membros importadores; 

Reconhecendo também que a estabilização dos preços da borracha natu
ral é do interesse de produtores, consumidores e mercados de borracha natu
ral e que um acordo internacional de borracha natural pode ajudar significan
temente o crescimento e desenvolvimento da indústria de bOrracha natural 
para o benefício de produtores e consumidores, 

Acordam o que se segue: 

*Resoluções da Assembléia ·cera[ 3201 (S-V[J e (3202! (S-Vl) de 1~ de maio de 1974. 

CAPITULO I 

Objetivos 

Artigo 19 
Objetivos 

Os objetívos do Acordo Internacional da Borracha Natural de 1979 (da
qui por diante referido como este Acordo), com vistas a atingir os relevantes 
objetivos adotados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento nas suas Resoluções n9s 93 (IV) e 124 (V) sobre o Programa 
Integrado de Pr9dutos de Base, são inter a!lia os Seguintes: 

a) atingir uni Crescimento _equilibrado entre a oferta e a demanda de bor
racha natural e, em conseqUência, contribuir para aliviar as sérias dificulda
des que surgem em decorrência do excesso ou escassez de borracha natural; 

b) atingir condiçpes estáveis no comércio da borracha natural, evitando 
flutuações excessivas no preço da borracha natural, o que afeta adversamente 
os interesses de longo prazo tanto de produtores como de consumidores, e es
tabilizar esseS preços sem distorcer as tendências de longo prazo do mercado 
no interesse de produtores e de consumidores; 

c) auxiliar a estabilização dos ganhos de exportação provenientes da bor
racha natural dos Membros exportadores e aumentar seus ganhos através da 
expansão dos volumes de exportação de borracha natural a preços justos e re
munerativos, ajudando assim a proporcionar os incentrvàs necessárioS para 
uma taxa de produção dinâmica e crescente, bem como proporcionar recur
sos visando a um crescimento económico e um- desenvolvimento social acele
rados; 

d) buscar garantir oferta adequada de borracha natural para atender as 
necessidades dos Membros importadores a preços justos e razoáveis e melho
rar a garantia e continuidade desses suprimentos; 

e) adotar medidas factíveis no caso de excedente ou escass_ez de borracha 
natural, a fim de aliviar as dificuldades económicas que os Membros possam 
encontrar; 

f) procurar expandir o comércio internacional e melhorar o acesso ao 
mercado para a borracha natural e produtos processados; 

g) melhorar a competitividade da borracha natural através do incentivo 
à pesquisa e desenvolvimento no-que se refere aos problemas de borracha na
tural; 

h) encorajar O desenvolvimento eficiente da economia da borracha natu
ral, procurando facilitar e promover melhoras no processamento, comerciali
zação e distribu1ção- da borracha natural bruta; e 

i) buscar cooperação internacional e estimular consultas sobre assuntos 
que afetem a oferta e demanda de borracha natural, bem como facilitar a pro
moção e coordenação da pesquisa em borracha natural, assistência e oUtros 
programas. 

CAPITULO II 
Definições 

Para os fins deste acordo: 

ARTIGO 2 
Definições 

(l) .. Borracha Natural" significa elastômero não vulcanizado, em forma 
sólida ou líquida, proveniente da Hevea brasiliensis e de qualquer outra plan
ta que o Conselho venha a decidir para fins deste Acordo. 

(2) "Parte Contratante" significa um Governo ou uma organização in
tergovernamental referida no artigo 5 que tenha consentido ser regido provi
soriamente ou definitivamente por esse Acordo. 

(3) "-Membro'' significa uma Parte Contratante como definida no item 
(2) acima. 

(4) "Membro Exportador" significa um Membro que exporte borracha 
natural e que tenha declarado sei um Membro exportador, sujeito à apro
vação do Conselho. 

(5) "Membro Importador" significa um Membro que importe borracha 
natural e que tenha declarado ser um Membro importador, sujeito à apro
vação do Conselho. 

(6) "Organização" significa a Org-aniZação Internacional da Borracha 
Natural, referida no artigo 3. 

(7) uconselho" significa o Conselho Internacional da Borracha Natural, 
referido no artigo 6. 

(8) .. Voto Especial" signifiCa a votação que requer pelo menos dois 
terços dos votos dos Membros exportadores presentes e votantes e pelo me
nos dois terços dos votos dos Membros importadores presentes e votantes; 
contados separadamente, desde que tais votos sejam expressos ao menos pela 
metade dos Membros de cada categoria presentes e votantes. 

(9) "Exportação de Borracha Natural" significa qualquer borracha natu
ral que deixe o território alfandegário de qualquer Membro e ••Importação de 
Borracha N aturai" significa qualquer borracha natural que entre em terri
tório alfandegário de qualquer Membro. Considera-se que, para o propósito 
destas definições, território <i.lfimdegário, no caso de um Membro que possua 
mais de um território alfandegário, deverã referir-se à combinação dos terri
tórios alfandegários daquele Membro. 

(lO) "Maioria: Distribuída Simples" significa a votação que requer mais 
da metade dos votos totais dos Membros exportadores presentes e votantes e 
mais da metade dos votos totais dos Membros importadores presentes e vo
tantes, contados ~eparadamente. 

(I l) .. Moedas de Livre Uso" são: o Mãrco Alemão, o Franco Francês, o 
Yen Japonês, a Libra Esterlina e o Dólar dos Estados Unidos da América. 
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(12) "Ano Financeiro" significa O páíádo que vai de 19 de janeiro a 31 
de dezembro, inclusive. 

( 13) "Entrada em Vigor" significa a data em que este Acordo entra em 
vigor provisoriamente ou definitív3.inente, nos termos dó artígõ 61. 

(14) .. Tonelada" significa uma tonelada métrica, isto é, 1.000 quilogra~ 
mas. 

(15) "Compromisso Governamental" significa as obrigações firian~eiras 
para com o Conselho que sejam assumidas pelos Membros como garantia 
para o financiamento do Estoque Regulador de Contingência e que venham~ 
ser executadas pelo Conselho para cobrir as obrigações financeir-as por ele asR 
sumidas, de acordo com o artigo 28; os Membros serão responsáveis perante 
o Conselho até o limite de seus c.ompromissos. 

(16) "Centavos de Moeda MalásiojCingapurense" signifi"ca a·rriédia do 
"sen" da Malásia e o "'cent" de Cingapura de acordo com as taxas de câmbio 
prevalecentes. 

(17) "Contribuição Líquida Ponderada de um_ Membro'' significa sUa 
contribuição líquida ponderada pelo número de anos de sua filiação à Orga
nização. 

CAPITULO IIl 

Organização e Administração 

ARTIGO 3 

bnplantação, Sede e Estrutura da Organização 
Internacional da Borracha Natural 

( l) A Organização Internacional da Borracha Natural é por meio deste 
estabelecida, para administrar as disposições e sup-erVisloilar aoper3.çào-deste 
Acordo. 

(2) A Organização funcíonarã através do ConSe:lh_o Internacional da 
Borracha Natural, seu Diretor Executivo e sua equípe de assessores e qual
quer outra unidade que seja prevísta por este Acordo. 

(3) Na sua primeira sessão o Conselho decidirá, por voto especial, se a 
sede da Organização- deverá localizar-se em Kuala Lumpur ou Londres. 

(4) A Sede da Organização deverá sempre localizar-se em território de 
um Membro. 

ARTIGO 4 

Participação na Oi'ganfza(ârT 

(I) Existirão duas categorias de Membros, a saber: 
a) Exportadores e, 
b) Importadores 
(2) O Conselho estabelecerá critérios com· respeito à mudança de um 

Membro na sua categoria de filiação nos termos do parãgrafo I deste artigo, 
levando em conta na sua totalidade o disposto nos artigos 25 e 28. Um 
Membro que satisfaça tais critérios poderã mudar de categoria mediante a 
aprovação do Conselho, por voto especial. 

(3) Cada Parte Contratante constituirá um único Membro da Organi
zação. 

ARTIGO 5 
Participação Je Organizações lntergovernamentais 

(1) Qualquer referência neste Acordo a "Governo" ou "Governos" de
verá ser entendida como abrangendo- a Comunidade Económica Européia e 
qualquer outra organização íntergovernamental que tenha responsabilidade 
com respeito à negociação, conclusão e aplicação de acordos internacionais, 
em particular, acordos de produtos de base. Por conseguinte, qualquer refe~ 
rência neste Acordo à .. assinatura", "'ratifica-ção", "aceitação ou apro
vação", ou "declaração de aplicaçãO provisória'' ou "adesão" deve no caso 
de tais organizações intergovernãn1ent3.is ser entendida- Como abrangendo a 
"assinatura", '"ratificação''. .. aceitação ou aprovação", "declaração de apli
cação provisória" e "adesão" por tais organizações intergoverriamentais. 

(2) No caso de votação de assuntos das_ suas competências, essas orga~ 
nizações intergovernamentais -exercerão seus direitos de voto, com um nÍlme~ 
ro de votos igual ao número total de votos atribuídos aos seus Estados 
Membros, de acordo com o artigo 15. 

CAPITULO IV 
O Conselho Internacional da Borracha Natural 

ARTIGO 6 
Composição do Conselho Internacional da Borracha Natural 

(I) A autoridade suprema da Organização sed O Conselho Interna cio~ 
nal da Borracha Natural, que será composto por todos os Membros da Orga
nização. 

(2) Cada Membro será representado_ no Conselho por um delegado e 
poderá designar suplentes e assessores para participar das reuniões do Canse~ 
lho. 

(3) __ Um delegado suplente terá poder de agir e votar em nome do dele ... 
gado durante a ausência deste ou em circunstâncias especiais. 

ARTIGO 7 
Pode;"es e Funções -do- ConSelho 

(I) O Conselho exercerá todos os poderes e desempenhará ou providen~ 
ciará que sejam desempenhadas todas as funções necessárias ao cumprimento 
das disposições deste Acordo. · 

(2) O _Conselho, por voto especial, ado tará as normas e os regulamen~ 
tos riecessários ao cumprimento das dísposições deste Acordo e com o mesmo 
com[iatívéfs. Estão aqUi incluídas suas próprias normas de procedimento, as
Sifn corilo as normas de procedimento dos Comitês estabelecidos de acordo 
cOm o artigo- 19, normas para a administração e operação do Estoque Regu~ 
lador, bem cOmo os regulamentos financeiros e de pessoal da Organização. O 
Conselho poderá, nas suas normas de procedimento, estabelecer regras pelas 
quais possa decidir s.obre questões específicas, sem a necessidade de convocar 
reunião. 

(3) O Conselho manterá em arquivo a documentação necessária ao de~ 
sernpenho das funções a ele atribuídas neste Acordo. 

(4) O Conselho publicará um relatório anual sobre as atividades da Or
ganização, bem como outras informações que considere apropriadas. 

ARTIGO 8 
Empréstimos em CircunstânCias __ Especiais 

(I) O Conselho poderá, por voto especial, tomar empréstimos de fontes 
comerciais para o Estoque Regulador ejou para a Conta Administrativa, vf
sando cobrir déficits em _qualquc;:~ das duas Contas, causado por defasagens 
entre despesas autorizadas e contribuições requeridas. Se o empréstimo resui~ 
tar de um atraso no recolhimento da contribuição d_e um Membro, os custos 
financeiros assumidos pelo Conselho em conseqüência do empréstimo serão 
da responsabilidade do membro que se encontre em atraso com suas obri
gações, em adição ao pag~mento total de sua contribuíção. 

(2) Qualquer Membro poderá, se assim lhe convier, contribuir direta~ 
mente_ para a Conta apropriada, evitando que o Conselho tome empréstimos 
comerciais, para cobrir a quota daquele Membro nos fundos requeiídos. 

ARTIGO 9 
Delegação de Poderes 

(I) O Conselho, por ~·oto especial, poderádelegar a qualquer Comité esta
belecido de acordo com o artigo /9 o exercício de qualquer ou de todos os seus 
poderes que, de acordo com as disposíções áeste Acordo, não requeiram voto es
pecial do Conselho. Não obstante essa delegação o Conselho pode, a qualquer 
momento, discutir e decidir sobre qualquá cissunto que tenha sido delegado a 
qualquer de seus Comitês. 

(2) O Conselho pode, por voto especial, revogar qualquer poder que te
nha delegado a um Comitê. 

- - ---- -- -

ARTIGO 10 
Cooperação com outras Organizações 

(I) O Conselho poderá tomar quaisquer providências convenientes 
para consulta ou cooperação com as_-r"'Jações Unidas, seus 6tgãos e agências 
especializadas e outras organizações intergovernamentais que considere apro
priadas. 

(2) O Conselho poderá t<inlbém tomar providênCías no sentido de man
ter contatos com o~.ganizações internacionais não governamentais apropria
das. 

ARTIGO li 
Admissão de Obserwidores 

O Conselho poderá convidar qualquer Governo que não seja Membro 
ou qualquer das organizações referidas no artigo 10 para comparecer, na qua~ 
lidade de observador, a qualquer das reuniões do Conselho ou de qualquer 
Comitê estabelecido áe acordo cOm o artigo -19. 

ARTIGO 12 
Presidente e Vice~Presidente 

( 1) O Conselho deverá eleger para cada ano um Presidente _e um V ice
Presidente. 

(2) O Presidente e o V ice~ Presidente serão eleitos, um entre as dele~ 
gações dos Membros exportadores e o outro entre as delegações dos 
Membros importadores. Estes cargos alternar~se-ão cada ano entre as duas 
categorias de Membros, o que não inij:lede, contudo, a reeleição de um ou de 
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outro ou de ambos, em circunstâncias excepcionais, por voto especial do 
Conselho. 

(3) Na ausência temporária do Presidente, ele será substituído pelo 
Vice~Presidente. Na ausência temporária de ambos- o Presidente e o Vice
Presidente- ou na ausência permanente de um ou de ambos, o Conselho po
derá eleger novos titulares para estes cargos dentre as delegações dos 
Membros exportadores efou dentre as delegações dos Membros importado
res, conforme apropriado, em caráter temporário ou peTITiãnente, de acordo 
com as circunstâncias. 

(4) Nem o Presidente nem qualquer outra pessoa que presida uma reu
nião do Conselho votará na referida reunião. Poderá, entretanto, dar poderes 
a outro representante, da mesma categoria de participação que a sua, p~ua e-
xercer o direito de voto do _Membro por ele representado. 

ARTIGO 13 

Diretor Executivo, Gerente do Estoque Regulador 
e Outros Membros da Equip~ 

(1) O Conselho, por voto especial, designará um Diretor Executivo e um 
Gerente do Esto_que Regulador. 

(2) Os termos e condiç_ões da nomeação do Diretor Executivo e do Ge
rente de Estoque Regulador serão fixados pelo Conselho. 

(3) O Diretor Executivo será o principal funcionário administrativo da 
Organização e será o responsável perante o Conselho pela administração e o
peração deste Acordo de conformidade com as decisões do Conselho. 

(4) O Gerente do Estoque Regulador será responsável perante o Diretor 
Executivo e o Conselho pelas funções a ele atribuídas por este Acordo, bem 
como pelas funções adicionais que o Con-selho venha a determinar. O Geren
te do Estoque Regulador será responsável pelas operações rotineiras doEsto
que Regulador e manterá o Diretôr Executivo informado a respeito das ope
rações gerais do Estoque Regulador, de forma que o Diretor Executivo possa
assegurar a eficácia na consecução dos objetivos deste Acordo, 

(5) O Diretor ExecUtiVo Oórheã.Yã os demaiS-funciOnários de acordo coril 
os regulamentos estabelecidos pelo Conselho. Esses funciOnários estarão vin
culados ao Diretor Execu(ivo. 

(6) Nem o Diretor Executivo nem qualquer outro funcionário, inclusive 
o Gerente do Estoque Regulador, deverá ter qualquer interesse frnanceiro na 
indústria ou comércio de borracha, ou atividades comerciais associadas. 

(7) No desempenho de suas obrigações o Diretor Executivo,- o Gerente 
do Estoque Regulador e outros funcionários da equipe não solicitarãO ou_ re
ceberão instruções de qualquer Membro ou autoridade estranha ao Conselho 
ou a qualquer dos Comitês estabelecidos de acordo com o artigo 19. Eles de
verão abster-se de qualquer ato incompatível com suas condições de funcio
náriOs íilternacionais subordinados unicamente ao Conselho. Cada Membro 
respeitará o caráter exclusivamente internacibO.hl das responsabilidades do 
Diretor Executivo, do Gerente do Estoque ReguladOr e outros funcionários, 
não procurando influenciá-los no desempenho de suas funções. 

ARTIGO 14 

Sessões 

(I) Como regra geral, o Conselho realizará uma sessão ordinária em 
cada semestre. 

(2) Além das reuniões que pode efetuar por forças das circunstâncias es~ 
pecific2mente previstas neste Acordo, o Conselho poderá também se reunir 
em sessões especiais, quando assim o decidir ou a pedido: 

a} do Presidente do Conselho; 
b) do Diretor Executivo; 
c) da maioria dos Membros exportadores; 
d} da maioria dos Membros importadores; 
e) de um Membro exportador ou Membros exportadores que possuam 

pelo menos 200 votos; ou 
f) de uin Membro importador ou Membros importadores que possuam 

pelo menos 200 votos. 
(3) As sessões serão realizadas na sede da Organização, a não ser que o 

Conselho, por voto especial, decida o contrãrio. Se por corivit.e de qualquer 
Membro o Conselho se reunir em outro local que não seja '1: sede da Organi
zação, aquele Membro pagará os custos adiciona]s -em que o Conselho incor-
rer. 

(4) A COnvocaçãO de quaisquer sessões e respectivas ageridas serão en
viadas aos Membros pelo Diretár Executivo, com-pelo menos 30 dias de ante
cedência, exceto em casos de emergência, quando o envio deverá ser feito com 
pelo menos 7 (sete) dias de antecedência. 

ARTIGO 15 

DistribU.içâo de Votos 

(I) Os Membros exportadores possuirão em conjunto 1.000 votos, e os 
Membros importadores possuirão em conjunto 1.000 votos. 

(2) Cada Membro exportador receberá um voto inicial dos 1.000 votos, 
exceto no caso em qUe um Membro exportador tenha exportações líquidas in
feríúres ·a 10.000 toneladas anuais. Neste caso, o voto inicial não_serã atribuí
do~O restante dos votos serâ distribuído entre os Membros exportadores em 
proporção a mais :PróX.íma pOssível ao volume de suas respectivas expor
tações líquidas de bo_rracha natural, pelo período de cinco anos civis, 
iniciando-se seis anos civis anteriores à distribuição dos votos; far-se--â ex
ceção às esportações líquidas de borracha natural da Cingapura no período 
erri questão, que serão calculadas em apenas 13 por cento das suas expor
tações totais naquele período. 

(3) Os votos dos Membros importadores serão distribuídos entre eles em 
proporções à média de suas importações líquidas de borracha natural durante 
o período de três anos civis, a lriicíaf-se qu-atro anos civis anteriores à distri
buição dos votos. Cada Membro importador, no entanto, receberá um voto, 
mesmo que a su:a participaçãO proporcional nas importações líquidas não 
seja suficientemente grande para o justificai. 

(4) Para os propósitos dos parágrafos 2 e 3 deste artigo, parágrafos 2 t 3 
do artigo 28, relacionados com a contribuição de Membros exportadores, e 
do artigo 39, o Conselho estabelecerá; na sui:Cp-rimeira sesSão, urna tabela de 
exportações líquidas de Membros exportadores e uma tabela de importações 
líquidas de Membros importadores, que serão revisadas anualmente nos ter
mos deste artigo. 

(5) Não existirão votos fracionários. A exceção do caso previsto no pa
rágrafo 3 deste artigo, qualquer fração menor do que 0,5 serâ arredondada 
para baixo e qualquer fração maior ou lgual a 0,5 será arredondada para ci
ma. 

(6) O Conselho distribuirá os votós para cada ano financeiro no comeÇo 
da primeira sessão do ano em questão de acordo com _o disposto neste artigo. 
Esta distribuição permanecerá efii vigor pelo resto do ano, exceto no caso 
previsto no parágrafo 7 deste artigo. 

(7) Quando houver modifiCação nos MembroS da _Organização ou quan
dq qualq~er Membro tiver seus direitoS de voto suspensos ou restabelecidos 
sob qualquer disposição deste ACordo,_o_Çonselho redistr_ibuirá os votos den
tro da categoria o.u categorias dos Membros em questão, de conformidade 
com as disposições deste artigo. 

(8) Na eventualidade da exclusão de um Membro em conformidade com 
o artigo 65, ou retirada de um Membro em conformidade com os artigos 63 
ou 64, que resulte em redução da participação no comércio dos Membros que 
permanecerem em qualquer das categorias, abaixo de 80 por cento, o Corise~ 
lho reunir-se-á e decidirá a reSpeito dos termos, condições e futuro deste A
co"rdo, iricluindo, em particular, a necessidade de manter efetivas as ope
raçõ_es do Estoque Regulador, sem causar uma carga financeira excessiva 
para os Membros restantes. 

ARTIGO 16 

Procedimento para Votação 

(I) Cada Membro dispo rã dos votos a que tem _direito no Conselho, não 
podei-Ido diVidi~los~- --

(2) Mediante informações por escrito ao Presidente do COnselho, qualM 
quer Membro exportador poderá autorizar qualquer outro Membro exporta
dor, -e qUalquer Membro importador poderá autorízar qualquer outro 
Membrõ_importadõr, a representar seus interesses e ·exerCer seus direitos de 
voto em qualquer sessão ou reunião do Conselho. 

(3) Um Membro autorizado_ a expressar os votos de que disponha outro 
Membro exercerá o direito de voto segundo a autorização recebida. 

(4) Quando se abstiver, um Membro justifica:C-se-ã por não ter votado. 

ARTIG0-17 

Quorum 

( 1) O quornm para qualquer reunião do Conselho constituirá na prew 
sença da maioria dos Membros exportadores e da maioria dos Membros im
·porladores, contanto que os Membros presentes detenham pelo menos dois 
terços do total de voto_s de suas respectivas categoriaS. 

(2) Caso não exista quorum, em conformidade com o parágrafo I deste 
artigo, no dia fixado para a reunfão e no dia seguinte, o quorum pãra o tercei

.ro dia e -dias posteriores será a preseriça da maioria dos Membros exportado-
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res e da maioria dos Membros importadores, contanto que oS-Membros pre
sentes detenham a maioria dos votos totais em suas respectivas categorias. 

(3) A representação referida no parágrafo 2 do artigo 16 serâ considera
da como presença. 

ARTIGO 18 

Decisões 

(1) Todas as decisões e recomendações do Conselho serão adotadas por 
maioria distribuída simples, salvo quando previsto de outra forma neste A
cordo. 

(2) Quando um Membro utilizar-se das disposições do artigo 16 e votar 
numa reunião do Conselho, tal Membro será consider_ado como presente e 
votante, para efeito do parágrafo 1 deste artigo. 

ARTIGO W 

Estabelecimento de Comitês 

(1) Os seguintes Comitês são, através deste artigo, estabelecidos: 
a) Comitê Administrativo; 
b) Comitê de Operações dO Estoque Regulador; 
c) Cõmitê de Estatística; e 
d) Co-mitê de Outras Medidas. 
Outros Comitês poderão ser estabelecidos por voto especial do Conse

lho. 

(2) Cada Comitê será subordinado direta-mente ao Conselho. O Conse
lho por voto especial, determinará a composição e os tefinos de referência de 
cada Comitê. · 

ARTIGO 20 

Grupo de Especialistas 

(I) O Conselho estabelecerá um Grupo de Especialistas da indústria e 
do comércio de borracha dos Membros importadores e exportadores. 

(2) O Grupo prestará assessoria: e dará assistência ao Conselho -e aos 
seus Comitês, particularmente no que tange às operações do Estoque Regula
dor e às outras medidas a que se refere o artigo 44. 

(3) Os Membros, funções e providências administrativas do Grupo se
rão determinados pelo Conselho. 

CAPITULO V 

Privilégios e Imunidades 

ARTIGO 21 

Privilégios e Imunidades 

(!) A Organização terá personalidade jurídica. Será dotada, em parti
cular, da capacidade para firmar contratos, adquirir e alienar bens móveis e i
móveis e de demandar em juízo. 

(2) A Organização tentará, o ma"is rápido possível, após -a eriúacia em 
vigor deste Acordo, firmar um acordo (a ser referido como Acordo Sede) com 
o Governo do país no qual a sede da Organização deverá situar~se (a ser refe
rido como Governo anfitrião), referente a siatuS; pfiVilégiOS e--~unidades da 
Organização, bem como do seu Diretor Executivo, funcionáriOs, eSpeCialist~s 
e das_ delegações dos Membros, que se façam necessãrios ao cumprimento de 
suas funções. · 

(3) Até a conclusão do Acordo Sede, a Organização requererá do Go
verno anfitrião a concessão, na forma consistente corri súas leis, de isenções 
fiscais sobre remunerações pagas pela Organização e seus funcionários e 
sobre os ativos, renda e outras propriedades dã Organização. 

(4) A Organização poderá também firmar acordos com um ou mais 
Go....:ernos--; a serem submetidos à aprovação do Conselho e que se relacione 
com tais privilégios e imunidades, caso se façam necessários para -o adequado 
funcionamento deste Acordo. 

(5) Se a sede da Organização mudar-se para outro -país, o Governo do 
país em questão firmará cOm a Organização, o m-ais rápido-possfvel, um ·A
cordo Sede a ser aprovado pelo Conselho. 

(6) O Acordo Sede será iridependente deste Acordo. Deverá, porém, 
terminar: ·-

a) - por Acordo que entre si fizerem o Go"Ve~p.o anfitrião e a "Organi~ 
zação; 

b)- no caso de mudança da sede da Organização do país do Governo 
anfitriãO; ou - -

c) - no caso de extinção da Organização. 

CAPITULO VI 

Contas e Auditoria 

ARTIGO 22 

Contas Financeiras 

(l) Para operação e administração deste Acordo serão estabelecidas 
duas Contas: 

a) a Conta do Estoque Regulador, e 
b) a Conta Administrativa: 
(2) Todas as s~guintes receitas e despesas decorrentes da formação, o

peração e manutençãO do Estoque Regulador serão computadas na Conta do 
Estoque Regulador: contribuições dos Membros de conformidade com o arti
go 28, erripréstimos para a Coilt3.-do Estoque Regulador conforme o artigo 8, 
pagamento do montante dos empréstimos e juros provenientes de tais em~ 
préstírrios,-receitas de vendas dos Estoques Reguladores, juros sobre depósito 
da Conta do Estoque Regulador, custos de aquisição do estoque, comissões, 
armazenamento, transporte e despesas de manipulação, seguro e custo de ro
tação. O Conselho poderá, porém, por voto especial, computar na Conta do 
Estoque Regulador quaisquer outras modalidades de receitas ou despesas a
tribuíveis às transações ou Operações do Estoque- Regulador. 

(3) Todas aS demais despesas e receitas relacionadas com a operação 
deste Acordo serão computadas na Conta Administrativa. Tais despesas se
rão normalmente cobertas pelas contribuições dos Membros fixadas de acor
do com o· artigo 25. 

(4) A Organiza-ção ·não será responsáVel por despesas de delegações ou 
observadores _que compareçam a reuniões do Conselho ou de qualquer Comi
tê estabelecido nos termos do artigo 19. 

_ARTIGO 23 

Forma de Pagamento 

Os pagamentos -à víS.ta às ·contas Administrativa e do Estoque Regula
dor serão realizados em moedas de livre uso ou moedas que sejam conversí
veis ein moedas de livre uso nos principa"is-·m.ercados de câmbio e serão isen~ 
tas de restriçõeS cambiais. 

ARTIGO 24 

Auditoria 

(I) O ConSelho apontará auditores com o propósito de realizar audito
-ria nos seus livros de contabilidade. 

(2) Um relatório de auditoria independente, relativo às Contas Admi
nistrativa e do Estoque Regulador, será colocado à disposição dos Membros 
o mais cedo possível, mas não antes de três meses, após o fechamento de cada 
ano financeiro, e-serâ submetido à aprovação do Conselho na sessão seguinte, 
conforme apropriado. Um resumo das contas auditadas e o balanço serão em 
seguida pubfica_dos: 

CAPITULO VII 

A Conta_ Administrativa 

--- --Artigo 25 

Contribuições Orçimifmtárlas 

(I) O ConSeThO-aprOv"arâ em sua primeira sessão após a entrada em vi
gor deste Acordo o orçame-nto da Co~ta Administrativa para o período com
preendido entre a data de entrada em vigor e o final do primeirp ano financei
ro. Daí em di~Últe, durante a segunda metade de cada ano financeiro, o Càn
selho aprovará o orçamento da Conta Administrativa para o ano financeiro 
seguinte. O Conselho estabelecerá a contribuição de cada Membro para o 
orçamento, de acordo com o parágrafo 2 deste artigo. 

(2) A contribuiÇãõ de cada Membro ao orçamento administrativo, 
para cada ano financeiro, serâ p_ropõrcional ao númerO dos votos de que dis~ 
põe em relaÇão ao total de vOtos de todos os Membros, no momenlo em que 
o orçamento admínistrativo para aqtiele ano finance1io for aprovado. Na de
termiriação das coiitribuiçõbs, os votOs de Cada Membro serão calculados 
Sj!m levar em consideração a suspensão do direito de '!'oto de qualquer 
MenlbiO ou--ciU3lqller red~stdbuição de votos que daí resulte. 

"(3) A contribuição oírlicial para o orçamento administrativo, a ser atri
buída a qualquer Governo que se torne Me~bro após a entrada em vigor des
te Ai:àrdo: s6rá estipulada pelo Conselho cOm base no número de votos a que 
o referido Governo terá ·direito, e com base no período restante do ano finan
ceiro em curso, embora a contribuição estípulada para os demais M~mbros 
não deva ser alterada. 
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Artigo 26 

Pagamento de Contribuições para -o Orçamento Administrativo 

(I) A data de vencimento das contribuições para o primeiro orçamento 
administrativo será decidida pelo Conselho em sua primeira sessão: Contri
buições para os orçamentos administrativos sUbseqUentes terão c<?mo data d~ 
vencimento o primeiro dia de cada ano financeiro. A contribuição de um Go
verno que se torne Membro após a entrada em vigor deste Acordo, nos ter
mos do parágrafo 3 do artigo 25, para o ano financeiro em questão, terá sua 
data de vencimento fixada por decisão do Conselho. 

(2) Se um -Membro não tiver pago a totalidade de sua contribuição 
para o orçamento administrativo, dentro de dois meses apôs a data de venCi~ 
menta estabelecida de acordo com o parãgrafo 1 deste artigo, o Direfoi Exe
cutivo solicitará que o pagamento seja efetuado o mais rápido possível. Caso 
o Membro ainda não tiver pago a sua contribuição nos dois meses posteriores 
à solicitação do Diretor Executivo seus--direitoS de votO na.Oigã:ílliação serão 
suspensos, a não ser que o Conselho, pOr vOto eSpCCial, decida de outra ma
neira. Se um- Membro aifida não tiver pago e sua contribuição nos quatro rrie
ses posteriores à solicitação do DiretOr ExeCutivO, ·todOs i:)s direitos daqlú:le 
Membro neste Acor:do serão suspensos pelo Conselho, a menos que, por voto 
especial, o Conselho decida de oUtra maiieira. - ----------

(3) Para contribuições recebidas com atrasO,- o Conselho eit~pularâ 
urna taxa de juros, ou à taxa preferencial vigente no-·país anfitiião _3. pã.rtir do 
dia do _vencimento das contribuições, ou à taxa comercial no caso de emprés
timos regidos pelo artigo 8, conforme apropriado. 

(4) Um Membro cujos direitOS te-nharii-sidO Suspensos, nos termos do 
parágrafo 2 deste artigo, permanecerá fiel ao pagamento de sua contribuição 
e ao cumprimento de quaisquer outras de suas obrigações financeiras neste 
Acordo. 

CAPITULO VIII 

O Estoque Regulador 

Artigo 27 

Volume do Estoque Regulador 

A fim de atinglr õS-objetivos deste Acordo, sc:;~ã estabelecido um Estoque 
Regulador Internacional. O volume máximo do Estoque Regulador será de 
550 m11 toneladas. Ele será o único instrumentO de iritervei:tção nõ mercado_ 
para fins de estabilização de preços neste Acordo. O Estoque Regulador in~ 
cluirá: 

a} o Estoque Regulador Normal de 400 mil tonefadas, e 
b) o EstOque Regulador de Reserva de 150 mil toneladas. 

Artigo 28 

Financiamento do Estoque Regulador 

(1) OS Meinbros comprometem-se a financiar o custo total do Estoque 
Regulador Internacional de 550.000 toneladas estabelecido pelo artigo 27. 

(2) O financiamento de ambos os estoques- Estoque Regulador Nor
mal e Estoque Regulador de Reserva- serâ igualmente repartido pelas cate
gorias de Membros importadores e exportadores. As contribuições dos 
Membros para a conta do Estoque Regulador serão determinados de acordo 
com os votos que detêm no Conselho, exceto nos casos previstOs nos pará
graos 3 e 4 deste artigo. 

(3) Qualquer Membro importador, cuja participação nas importações 
líquidas totais, conforriie tabela a ser estabelecida pelo Cánselho nos termos 
do parãgrafo 4 do artigo 15, representa O, I por cento ou menos do total das 
importações líquidas, contribuirâ para a conta do Estoque Regulador da se-
guinte maneira: - - -

a) se sua participação no total das importações líquidas for menor ou 
igual a O, 1 por cento, porém maior do que 0,05 por cento, ele contríbuidí. com· 
um montante que serâ estimado com base na sua participação efetíva no -tõiaf 
das importações líquidas; 

b} se sua participaÇão riõ-tótal das importações líquidas for de 0,05 por 
cento ou menos, ele contribuirá com um montante que serâ estimadõ coin 
base em uma participação de 0,05 por cento no total das importações líqui
das. 

(4) Durante qualquer período no qual este Acordo esteja em vigor pro
visoriamei-ite nos termos do Pãrâgr8.ío 2 ou subparâgrafo b do parágrafo 4 do 
artigo 61, o compromisso firianceiro de cada Membro importador _ou expor
tador com a conta do Estoque Regulador não excederã, no seu total, à contri
buição de cada Membro, calculada com base no número de votos correspon
dentes às participações percentuais estipuladas nas tabelas a serem elabora
das pelo Conselho, nos termos do parágrafo 4 do artigo 15, em relação ao to
tal de 275.00Crt .. olleladas-que cabe às categorias de MeiTibros exportadores e 

importadores, respectivamente. As obrigações financeiras. dos Membr_o~, 
quando este Acordo estiver provisoriamente em vigor, serão Igualmente diVI
didas entre as categorias de Membros importadores e exportadores. A qual
quer momento, quando o compromisso total de uma categoria exceder o de 
outra categoria, o maior serã igUalado ao menor. Os votos de cada Membro 
naquela categoria serão reduzidos na proporção das participaçõ~ percen
tuais nos votos, a ser definida a partir das tabelas a serem estabelecidas pelo 
Conselho nos termos do parâgrafo 4 do artigo 15. 

(5) O custo total do Estoque Regulador Normal de 400.000 toneladas 
será financiado por contribuição à vista dos M:mbros à conta do Estoque 
Regulador. Tais contribuições poderão, quando relevantes, ser pagas pelas 
agências apropriadas dos Membros em questão. 

.(6) O custo total do Estoque Regulador de Reserva de 150.000 toneladas 
serâ financiado através de contribuições dos Membros na forma de: 

a) empréstimoS tomados pelo Consellió- de forites comerciais, a_ssegura
dos pelo próprio estOque e por garantias/obrigações governamentais, efou 

b) pagamento à vista. · ·· . • . 
Tais ·co'ntribuições poderão, quando _relevantes, ser pagas pelas agencias 

apropriadas dos Membros. 
-=(7) A escolha prevista pelo subparãgrafo (a) ou pelo subparãgrafo (b) do 

parâgrafo 6 deste artigo, ou por ambos, ficarã a critério de cada Membro; em 
qualquer das opções, o pagamento será depositado na conta do Estoque Re
gulador. No caso de empréstimos nos termos do subparágrafo (a) do parágra
fo 6 o valor das garantias feitas com base no próprio estoque, como pro
por~ão do valor do Estoque Regulador total naquele momento, não e~cederâ 
a proporção dos votos que aqueles Membros detêm no Conselho. Mem~r?s 
em cujo nome o Conselh_o tenha realizado emp~éstimos em fontes comerciaiS, 
nos termos do subparâgrafo (a) do parágrafo 6, serão responsáveis por todos 
os encargos decorrentes daquele empréstimo. 

(8) O custo total do Estoque Regulador Internacional de 550.000 tonela
das será pago pela conta do Estoque Regulador. Tais custos incluirão todas 
as despesas envolvidas na aquisição e op~~ação ·do Estoque Regula_dor Inter
nacional de 550.000 toneladas. No caso de o custo estimado conforme o Ane
xo C deste Acordo, não cobrir integralmente ós custos de aquisição e ope
ração do Estoque Regulador, o Conselho reunir-se-ã e tomarã as medidas ne
cessárias para solicitar as contribuições requeridas para cobrir tais custos, de 
acordo com- as participações percentuais nos votos. 

Artigo 29 

Pagamento de Contribuição à Conta do Estoque Regulador 

(I) Haverá uma-contribuição inicial em dinheiro para a Conta doEsto
que Regulador equivalente a 70 milhões de ringgits Malásios. Esta c_ontri
buição será repartida entre os Membros de acordo com suas participações 
percentuais nos votos, levando em consideração o parãgrafo 3 do artigo 28. A 
contribuiçãO serâ solicitada tão logo o Diretor Executivo tenha sido informa~ 
do por todos os Membros de que eles e~tão aptos a atender os requerimentos 
financeiros dentro de Um prazo de r8 ·meses a partir da data em que este 
Acordo entre provisoriamente em vigor. Estas contribuições iniciais serão 
efetuadas 45 dias após a solicitação do Diretor ExecutívO. 

(2Y b Diretor Executivo poderá a qualquer momento solicitar contri
buiÇão, CasO o Gerente do Estoque Regulador indique que à Conta doEsto
que Regulador virá a necessitar de tais fundos nos próximos quatro meses. 

(3) Quando uma contribuição_ for _solici~ada, os ~embros efetuarão o 
pagani.ento dentro de 30 dias a partir da data da notificação. Se requerido por 
qualquer Membro ou Membros que possuam 200 votos no Conselho, o Con
selho reunir-se~à em sessão especial e poderá modificar ou desaprovar a soli
-citação de contribuições, estípulada com base na necessidade de obter fundos 
para amparar as operações do Estoque Regulador nos próximos três meses. 
Se o Conselho não conseguir chegar a uma decisão, as contribuições serão 
efetuadas pelos Membros, de acord_o com a decisão do Diretor Executivo. 

(4) As contribuições solicitadas para os Estoques Reguladores Normal e 
de Reserva serão val()radas ao preço _disparador inferior em vigor na data em 
que tais contribuiçÕes forem soljcitadas_. 

(5) a solicitação de contribuições para o Estoque Regulador de Reserva 
será efetuada da seguinte forma: 

a} Na revisão das 300 mil toneladas, previstas no artigo 32, o conselho 
deverã: 

(I) receber um pronunciamento de cada-J\1embro relativo ao modo pelo 
qual irã financiar sua parte no Estoque Regulador de Reserva llos termos do 
artigo 28, e 

(II) tomar as medidas financeiras e outras quaisquer que sejam necesM 
sârias para a pronta implementação do Estoque Regulador de Reserva, in-
cluindo solicitação de fundos se necessário. = 
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b) Na revisão das 400 mil toneladas, prevista no artigo 32, o conselho as
segurará que: 

(I) todos os membros tenham providenciado o pagamento das suas res
pectivas contribuições a-o-Estoque Regulador de Reserva, e 

(II) o Estoque Regulador_ de Reserva seja aciOnã:ãO C se encontre em 
condições de entrar em operação, nos termos do artigo 31. 

Artigo 30 

Faixa de Preços 

(I) Para a operação do Estoque Regulador serão estabelecidos: 
a) um preço de referência; 
h) um preço inferior de intervenção; 
c) um preço superior de intervenç1io; 
d) um preço disparador inferior; 
e) um preço disparador superior; 
f) um preço indicativo iriferior; e 
g) um preço indicativo superior. 
(2) O preço de referência, na enirada em vigOr deste Acordo, será fixado 

inicialmente ao nível de 210 centavoS MalásiofCiõ.gapurenseS por qUilograM 
ma. Este preço será revisto e examinado de acordp com a secção- A d.o artigo 
32. -_ . - . - ' .. 

(3) Haverá um preço superior de intervenção e um preço inferior de in
tervenção calculados respectivamente a mais e a menos 15 por cento do preço 
de referência, a não ser que o Conselho, por voto_ especial, decida de outra 
forma. -

(4) Haverá um preço disparador superior e um preço disparador inferior 
calculados respectivamente a mais e a menos 10 por cento do preço de refe
rência, a menos que o co-nSelho, por voto especial, decida de outra forma. 

(5) Os preços calcutaaos nos parãgrafos 3 e 4 deste artigo serão arredon
dados para o centavo mais próximo. 

(6) Exceto nos casos em que este Acordo disponha de outro modo, o 
preço indicativo inferior será de ISO Centavos MalásiofCingiip-llreüses por 
quilograma e o preço indicativo superior serã de 270 centavos Malásio/Cin
gapurenses por quilograma, para os primeiros 30 meses após a entrada em vi
gor deste Acordo. 

Artigo 31 

Operação do Estoque Regulador 

(I) Se, em relação à faixa de preços prevista no artigo 30, ou, quando 
subseqUentemente revisada, de acordo com os dispositivos dos artigos 32 e 
40, o preço indicador de mercado previsto pelo artigo- 33 estiVe-r: 

a) igual ou acima do preço disparador superior, o Gerente do Estoque 
Regulador defenderá o preço disparador superior, oferecendo borracha na tuM 
ral para venda, até que o preço indicador de mercado caia abaixo do preço 
disparador superior; 

b) acima do preço superior de intervenção, o Geiente do Estoque Regu
lador poderá vender borracha natural em defesa do preço disparador supe
rior;-

c) igual aos preços superior ou inferior de intervenção, ou entre eles, o 
Gerente do Estoque Regulador não deverá vender ou co-ritprar-bofracha na
tural, exceto para cumprir suas responsabilidades de rotação, nos termos do 
artigo 36; 

d) abaixo do preço inferiO.i'~de intervenção- o Gerente· do Estoque ReguM 
lador poderá comprar borracha natural em defesa do preço disparador infeM 
rior; 

e) igual ou abaixo do preço disparador inferiOr, o Gerente do Estoque 
Regulador defenderá o preço disparador inferior, oferecCndo~se para com
prar borracha natural até que o preço indicador de mercado exceda o preço 
disparador infeiior: 

(2) Qu-ando as ·vendaS ou coritpris para o Estoque Reg-ufidOr atingirem 
o nível de 400.000 toneladas, o Conselho decidirá, por voto especial, se- ()E:s
toque Regulador de Reserva entrará em operação; -

a) ao preço disparador superior ou inferior; ou 
h) a qualquer preço entre o preço disparador inferior e o preço iridica-ti

vo inferior, ou entre o preço disparador superior e o preço indicatiVo supe
rior. 

(3) a não ser que o Conselho, por voto especial, decida de outra forma, 
nos termos do parágrafo 2 deste artigo, o Gerente do Estoque Regulador uti
lizará o Estoque Regulador de reserva para defender o preço indicativo "infe
rior, colocando o Estoque Regulador de Reserva em operação quando o 
preço indicador de mercado estiver em ponto médio entre o preço indicativo 
inferior e o preço disparador inferior, bem como para defender o preço indi
cativo superior, colocando o Estoque Regulador de Reserva em operação 

quando o preço indicador de mercado estiver em ponto médio entre o preço 
indicativo superior -e~ o preço disparador superior. 

(4) as disponibilidades totais do Estoque Regulador, incluindo o Esto
que Regulador Normal c o Estoque Regulador de Reserva, serão totalmente 
utilizados para assegurar que o preço indicador do mercado não caia abaiXo
do preço indicatívo inferior ou eleve-se acima do_ preço indicativo superior. 

(5) Vendas e compras-pelo Gerente do Estoque Regulador serão efetua
das nos mercados comerciais estabelecidos, aos preços prevalecentes, e todas 
as suas transações serão em borracha física para entrega em tempo não SUpe
rior _a .três meses. 

(6) Para facilitar.a_operação do Estoque Regulador, o Conselho instala
rá escrÍtórioS de representação e providenciaTã o apoio logístico necessário ao 
escritóiio -do G-eiente do Estoque Regulador, erri mel'cados de borracha esta
belecidos e nos locais aprovados para armazenagem. 

_(7) O Gerente do Estoque Regula~o~ prepará _um relatório mensal a res
peito das transações do Estoque Regulador ~_da situação fina"i1ceira da Conta 
do _É.stoque Regulador, ' 

Sessen~a dias após o fim de cada- mês, o relatório para aquele mês serã 
colo_cado à disposição dos Membros. 

(8) As informações a respeito das transações comerciais do Estoque Re
gulador incluirão quantidades, preços, tipos, padrões e mercados de todas as 
operações ~-o Estoque Regulador, inc1usíve as rotações efetuadas. A infor
mação sobre .a_siiuaçãÕ finanCeira da conta do Estoque Regulador incluirá 
também as taxas de juros e os termos e condições de depósitos e empréstímos, 
as moedas, em que as operações se realizaram, e outras informações relevanM 
tes nos itens __ aos quais se refere o parágrafo 2 do artigo 22. 

Artigo 32 

Exame e Revisão da Faixa de Preços 

-A - PREÇO DE REFERENCIA 

(I) O exame e revisão do preço de referência basearMse-á nas tendências 
do mercado efou alterações líquidas no Estoque Regulador, sujeitos às dispo
sições desta seção deste artigo. O Pfeçõ de referência será examinado pelo 
Conselho a cada 18 meses após a entrada em vigor deste Acordo: 

a) se a média dos preçosindicadores diários de mercado, nos seis meses 
anteriores a um exame, estíver ao nível do preço superior de intervenção, ou 
ao nível do preço inferior de intervenção, ou entre estes dois preços, nenhum 
reajüste do preço de referência serã feito. 

b) se a média dos preços indicadores diãl'ios de mercado, nos seis meses 
anteriores a um exame, estiver abaixo do preço inferior de _intervenção, o 
preço de referência será automaticamente-reduzido em 5 por cento na data do 
eXame, a não ser que o Corlselho, por voto Cspeciã.T, -dedda por uma porcenta
gem diferente na redução do preço de referência. 

c) se a média dos preços indicadores diários de mercado, nos seis meses 
anteriores a um exame, estiver acima do preço superior de intervenção, o 
preço de referência será 3utom~tlcamente elevado em 5 pnr cento na data do 
exame, a não ser ·que o Conselho, por voto especial, decida por uma Porcenta
gem diferente na elevação do preço de referência. 

(2) RegistrandoMse uma mudança líquidã de 100.000 toneladas no Este~ 
que _R~gulador, desdt:_ª última avaliação nos termos deste.parâgrafo ou desde 
a efitrada em vigor deste Acordo, o Diretor Executivo convocará uma sessão 
especial do Conselho para avaliar a situação. O Conselho poderá, por voto 
especial, decidii-Mse a tomar medidas apropriadas que poder~o incluir: 

a) suspensão das operações do Estoque Regualdor; 
b) mudança na taxa de compras ou vendas do Estoque Regualdor; e 

c) revisão do preço de referência. 
(3) Se tiverem ocorrido compras ou vendas líquidas do Estoque Regula

dor no total de 300.000 toneladas desde: a) a entrada em vigor deste Acordo; 
b) a última revisão nos termos deste parãgrafo; ou, c) a última revisão nos ter~ 
mos do parágrafo 2 deste artigo, qualquer que seja a alternativa mais recente, 
o preço de referência serã reduzido ou aumentad_o, respectivamente, em 3 por 
cento do seu nível corrente, a não _ser que o Consel_ho, por voto especial, deci
da reduzi-lo ou aumentá-lo, respectivamente, em uma porcentagem diferente. 

(4) Quaisquer ajuStamentos- riO-preço de referência, seja qual for a razão, 
não deverão permitir que os preços disparadores superem os preços indicati
vos inferiores ou superiores. 

B- PREÇOS INDICATIVOS 

(5) O Conselho poderá, por voto especial, reajustar os preços indicativos 
inferiores e superiores por ocasião dos exames previstos nesta seção deste ar
tigo. 

(6) O ConSe~ho garan~irá cjue qualquer r~j-~s~enos preços indicativos 
seja consistente com as tendências e condições preValecentes no mercado. As
sim sendo. o Coilselho levarã em consideração as tendências de preço da bor~ 
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racha natural, consumo, oferta, custos de produção, estoques, bem como a 
quantidade de borracha natural mantida no Estoque Regulador e a situação 
financeíra da Conta do Estoque Regulador. 

(7) Os preços indicativos inferiores e superiores serão examinados: 
a) a cada trinta meses após a entrada em vigor_ _deste Acordo; 
b) em circunstâncias especiais, ~a pedido de um Membro_ou Membros 

que detenham 200 ou mais votos no Con::;elho, e 
c) quando o preço de referência tiver sido reajustado - (i) para baixo 

desde a última revisãO do preço indicativo inferior ou desde a entrada em vi
gor deste Acordo; ou (ii) para cima desde a última revisão do preço indicativo 
superior ou desde a entrada em vigor deste Acordo - em pelo menos 3 por 
cento nos termos do parágrafo 3 deste artigo e em pelo menos? por cento nos 
termos do parágrafo 1 deste artigo, - ou, pelo menos, nos índices estabeleci
dos pelo~ ··13rftgraf()s I, 2 efou 3 deste artigo, satisfeita a condição de que a 
média do tJ • ..:~4..1 indicador diário de mercado para os 60 dias subseqUentes à 
última revisão d·· preço de referênciE. esteja abaixo d9 preço inferior de inter
venção ou acima uo preço superior de intervenção, respectivamente. 

(8) Não obstante os parágrafos 5, 6 e 7 deste artigo, não haverá aumento 
do preço indicativo inferior- ou superior se a média d_os preços indicadores 
diários de mercado, nos seis meses allteriores a um exame da faixa de preço 
nos termos deste artigo, estiver abaixo do preço de referência. De igual modo, 
não haverá redução no preço indicativo inferior ou superior se a média dos 
preços indicadores diários de mercado, nos seis meses anteriores a um exame 
da faixa de preço nos termos deste artigo, estiver acima do preço de referên
cia. 

Artigo 33 
Pre('O Indicador de Mercado 

(1) Será estabelecido um preço indicador diário de m~rcado que será um 
preço médio ponderado composto - no qual estará refletído o mercado da 
borracha natural - baseado nas informações diárias OfTÇiais de preços Cor
rentes mensais nos mercados de Ky.ala Lumpur, Londres, Nova Iorque e Cin~ 
gapura. Inícíalmente, o preço indicador diârio de mercado compreenderá as 
borrachas dos tipos RSS I, RSS 3 e TSR 20, com igual ponderação. Todas as 
cotações serão convertidas em preços F.O.B. nos portos da Malásia e Cinga
pura e nas moedas da Malásia e de Cingapura, 

(2) A composição ponderada dos tipos e padrões, bem corno o método 
. de computação do preço indicador diário de_mercado serão examinados e po
derão, por voto especial, ser reajustados pelo Conselho, de modo a_asse_gurar 
que eles reflitam o mercado da borracha natural. 

(3) O preço indicador de mercado será fixado acima; no nível ou abaixo 
dos níveis de preço especificados neste Acordo, conforme a médi:;1 diária dos 
preços indicadores de mercado para os últimos cinco dias, situe-se acima, no 
nível ou abaixo dos mencionados níveis de preço. 

Artigo 34 
Composição dos Estoques Reguladores 

(I) Na sua primeira sessão após a entrada em vigor deste Acordo, o Con
selho indicará as borrachas de padrões e tipos internacionalmente reconheci-. 
dos, referentes às folhas_ fumadas_ e as borrachas _tecnicamente especificadas, 
para inclusão no Estoque Regulador, desde que os seguintes critérios sejam 
satisfeitos: 

a) os mais baixos padrõ_es e tipos de borracha natural autorizados para a 
inclusão no Estoque Regulador serão o RSS 3 e TSR 20; e 

b) serão indicados todos os padrões e tipos permitídos nóS termos do 
subparágrafo (a) deste parágrafo, ·desde que respondam, pelo menos, por 3 
por cento do comércio internacional de borracha natural no ano civil ante
rior . 

..(2) O Conselho poderá, por voto especial, mudar estes critérios efõu os 
tipos/padrões selecionados, se necessário, para assegurar que a composição 
do Estoque Regulador reflita a situação prevalecente no mercado, atentando 
para os objetiVOs de estabilização deste Acordo, e para a necessidade de man
ter altos padrões comerciais e de qualidade dos estoques reguladores. 

(3) O Gerente do Estoque Regulador tentará assegurar que a compo
siçãO do Estoque Regulador reflita os padrões de exportação/importação de 
borracha natural, ao mesmo tempo em que promova os_objetivqs de estabili
zação deste Acordo. 

(4) O Conselho poderá, por voto especial, autorizar o Gerente doEsto
que Regulador a mudar a composição do Estoque, se os objetivos de estabili
zação de preço assim o exigirem. 

Artigo 35 
Localização dos Estoques Reguladores 

(I) a localização dos Estoques Reguladores deverá assegurar_ operações 
comerciais ~onômicas e eficientes. De acordo com est~ prip_cípiot os Esta-

ques Reguladores serão localizados-tanto nos territórios dos Membros expor
tadores como nos territórios dos Memb,ros importadores. A distribuição dos 
Estoques Reguladores entre os Membros será efetuada de maneira a atender 
os objetivos de estabilização deste Acordo e ao mesmo tempo minimizar ós 
custos. 

(2) A fim de manter padrões de qualidade comercial elevados, os Esto
ques Reguladores serão armazenados apenas em armazéns aprovados, com 
base nos critérios_ a serem decididos pelo Conselho. 

(3) Após a entrada em vigor deste Acordo, o Conselho estabelecerá e 
aprovarã uma lista de armazéns e os arranjos necessários para seus usos. O 
Conselho examinará periodicamente essa lista. 

(4) O Conselh__o examinará, também, periodicamente, a localização dos 
Estoques Reguladores e poderá, por voto especial, autorizar o Gerente do Es
toque Regulador a inudar a localização dos Estoques, para assegurar ope
rações comerciais econômicas e eficientes. 

Artigo 36 
Rotação dos Estoques Reguladores 

O Gerente do Estoque Regulador assegurará que todos os Estoques Re
guladores sejam adql}iridos e mantidos em padrões comerciais de qualidade 
elevados. Ele promoverá a rotação da borracha natural_estocada conforme se 
faça necessário para garantir fais padrões, levando na devida consideraçõa o 
custo de tal rotação e seu impacto na estabilidade do mercado. O custo de ro
tação sei"â"·ecnnputado na Conta do Estoque Regulador. 

Artigo 37 
ReStrição ou Suspensão das Operações do 

Estoque Regulador 

(1) Não obstante as disposições do artigo 31, o Conselho, se reunido, po
derá, por voto especial, restringir ou suspender as operações do Estoque Re
gulador, se em sua opinião o desempenho das obrigações atribuídas aoGe
rente do estoque Regulador por aquele aitigo não alcançar os objetivos deste 
Acordo.· 

(2) Se o Conselho não estiver reunido, o Diretor Executivo poderá, após 
consultar o Presidente, restringir ou suspender as operações do Estoque Re
gulador se, na sua opinião, o desempenho das obrigações atribuídas ao Ge
rente do Estoque Regulador pelo artigo 31 não alcançar os objetivos deste 
Acordo. 

(3) Imediatamente após urna decisão de ~estringir ou suspender as ope
-rações-do Estoque Regulador nos termos do parágrafo 2 deste artigo, o Dire
tor Executivo convocarâ uma sessão do Conselho para examinar tal decisão. 
Não obstante as disposições do parãgrafo 4 do artigo 14, o Conselho reunir
se-ã dentro de sete dias após a data de restrição ou suspensão e, por voto es
pecial, confirmará o_u canCelarã tal restriç.ãq ou suspensão. Se o Conselho não 
conseg~ir chegar a uma de<:isão naquela sessão, as operações do Estoque Re
gulador serão retomadas sem qualquer restrição imposta nos termos deste ar
tigo. 

Artigo JS 
- Penalidades Relativas ãs Contribuições 

-à conta do Estoque Re"gulador 

(1) Se um Membro não efetivar o pagamento de sua contribuição à Con
ta -do Estoque Regulado~ até a data do vencimento, ele serã considerado em 
atraso. O Membro em atraso por 60 dias ou mais não será contado corno 
membro para fins de votação em assuntos cobertos pelo parágrafo 2 deste ar
tigo. 

(2) O direito de voto e outros direitos de um Membro no Conselho, es
tando este Membro em atraso por 60 dias ou mais nos termos do parágrafo 1 
deste artigo, Serão suspensos, a não ser que O Conselho, por voto especial, de
cida de outra maneira. 

(3) Um Membro em atraso arcará com as taxas de juros, às taxas prefe
renciais- prevalecentes no país anfitriãá; a serem computadas a partir do dia 
estipulado para o vencimento de tais pagamentos, a não ser que esses atrasos 
sejam compensados através de empréstimos efetuados pelo Conselho nos ter
mos do artigo 8. Neste caso,-o Membro em atraso-arcará com osjurqs relati
vos a tais empréstimos, a cob"ertura de atrasos pelos demais Membros impor
tadores e ex.porta-dõres será em bases voluntárias. 

(4) Quando o atraso tiver sido sanã.do, satisfazendo assim às exigências 
do Conse_lho, o direito de voto e outros direitos do Membro em atraso por 60 
dias ou mais serão restaurados. Se os compromíssos em atraso tivere·m _sido 
c_aberto~s por outros Membros, eles serão integralmente reembolsados. 
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Artigo 39 
Ajustamento de Comribuições à Conta- do 

Estoque Regulador 

(I) Quando os votos forem redistribuídos na primeira sessão-de cada ano 
financeiro, o Conselho farâ os ajustamentos necesSários das cqntribuições de 
cada Membro para a Conta do Estoque Regulador, nos termos das dispo
sições deste artigo. Para este propósito, o Diretor ExecutiVo determinará: 

a) a contribuição líquída de cada Membro, pela subtração das resti
tuições de contribuições feitas àquele Membro, da soma de todas as contri
buições feitas por aquele Membro, nos termos do parágrafo 2 deste artigo, 
desde a entrada em vigor deste Acordo; 

b) as contribuições líquidas totais, pela soma das contribuições líquidas 
de todos os Membros; e 

c) a contribuição líquida reajustada de cada Membro, repartindo as con
tribuições líquidas totais entre os Membros, com ba_se na participação reajus
tada nos votos_ d_e cada Membro no C9_nselho, nos termos do_artigo 15, sujei
to ao parágrafo 3 do artigo 28, desde que a participação nos votos de cada 
Membro, para o propósito deste artigo, seja calculada sem levar em conside
ração- a suspensão do direito de voto de qualquer Membro ou qualquer redis
tribuição de votos que daí resulte. 

Quarldo a contribuição líquida de um Membro exceder a contribuição 
líquida reajUstada, a Conta do Estoque Regulador restituirâ a diferença àque
le Membro. Quando a contribuição líquida reajustada deste Membro exceder 
sua contribuição líquida, o pagamento da diferença serã efetuadci, por aquele 
Membro, à Conta do Estoque Regulador. 

(2) Se o Conselho, tendo considerado os parãgrafos 2 e 3 do artigo 29, 
decidir que existem contribuições líquidas em excesso aos fundos requeridos 
para atender as operações do Estoque Regulador dentro dos quatro próximos 
meses, o Conselho restituirá tais contribuições líquidas em excesso, deduzidas 
as contribuições incíaiS,-a não- ser que decida, por voto especial, ou por não 
fazer tal restituição ou por fazer uma restituição-fnefió.I'. A participação dos 
Membros no montante a ser restituído, serâ proporcional às suas contri
buições líquidas em dinheiro. 

(3) Por solicitação de um Membro, a restituição qtie lhe couber poderã 
ser retida na Conta do Estoque Regulador. Se um Membro solicitar que sua 
restituição seja retida na Conta ·do Estoque Regulador, este montante serã 
creditado por conta de qualquer contribuição adicional solicítada nos termos 
do artigo 29. 

(4) O Diretor Executivo notificarâ Imediatamente aos membros qual
quer pagamento requerido ou restituição que resulte de ajustamento feito nos 
termos dos parãgrafos l e 2 deste artigo. Tais pagamentos--pelos Membros ou 
restitüiçOes a Membros serão feitos dentro de 60 dias a partir da data em que 
o Diretor Executivo emitir tal notificação. 

(5) Na eventualidade de o montante em dinhêiro na Conta do Estoque 
Regulador, após o reembolso de empréstios, caso existam, exceder o valor do 
total de contribuições líquidas pagas pelos Membros, tal excedente de fundos 
serã distribuído no término deste Acordo. 

Artigo 40 

O Estoque Regulador e Mudanças nas_ Taxas de Câmbio 

(I) Na eventualidade de que mudanças nas taxas de câmbios entre o 
n·nggit da Malãsia e o dólar de Cingapura e as moedas dos principais países 
Membros exportadores e _importadores de borracha natural venham a afetar 
signíficativamente às operações do Estoque Regulador, o Diretor Executivo 
deverâ, nos termos do artigo 37, ou os Membros poderão, de acordo com o 
artigo 41, solicitar uma sessão especial do Conselho. O Conselho reunir-se-á, 
dentro de 10 dias, para confirmar ou cancelar medidas já tomadas pelo Dire
tor Executivo nos termos do artigo 37, e poderá, por voto especial, decidir 
que sejam tomadas medidas apropriadas, incluindo a possibilidade de revisar 
a faixa de preços, de conformidade com os princíPios contidos nas primeiras 
frases dos parãgrafos I a 6 do artigo 36. 

(2) O Conselho estabelecerá, por voto especial, um procedimento para 
determinar uma mudança significativa nas paridades dessas moedas, para o 
propósito exclusivo de assegurar a convocação oportuna do Conselho. 

(3) Na eventualidade da existência de uma divergência entre o ringgit da 
Malãsia e o dólar de Cingapura, de forma que as operações do Estoque Regu
lador sejam significa~temente afetadas, o Co_nselho reunir-se-á para examinar 
a situação e poderá considerar a adoção de uma única moeda. 

Artigo 4I 

Procedimento para a Liquidação da Conta do 
Estoque Regulador 

(I) Terminado este Acordo, o Gerente do Estoque Regulador calcularã 
os gastos totais de liquidação, ou de transferência p"ara um novo acordo inter-

naciOnal sobre borracha natural, dos ativos da Conta do Estoque Regulador, 
de conformidade com as disposiÇões deste artigo, e guardarã a quantia numa 
conta separada. Se o saldo for insuficiente, o Gerente do Estoque Regulador 
venderá uma quantidade de borracha natural do Estoque Regulador que seja 
suficiente para suprir a ·soma adicional requerida. 

(2) A participação de cada Membro da Conta do Estoque Regulador se
rã calculada da seguinte maneira: 

a) o valor do Estoque Regulador será o valor da quantidade total de 
borracha natural de cada tipojpadrão ali existente, calculado aos níveis mais 
baixos dos preços vigentes para cada tipojpadrão nos mercados a que se refe
re o artigo 33, durante os 30 dias de mercado anteriores à data do término 
deste Acordo; 

b) o v~lor da Conta do Estoque Regulador será o valor do Estoque Re
gu!a~or mais os ativos cm dinheiro da Conta do Estoque na data do término 
deste Acordo, deduzido o montante reservado nos termos do parágrafo I des~ 

-te artigo; 
c} a contribuição liquida de cada Membro será a soma de suas contri

buições durante o período de duração deste Acordo, deduzidas todas as resti
tuições conCedidas, nos termoS' do artigo 39; 

d) se o valor da Conta do Estoque Regulador for maior ou menor do 
que o tOtal de ~ontribuições líqUidas, o excedente ou déficit, conforme o caso, 
será alocado entre os Membros da proporção da participação de cada um na 
contribuição liquida ponderada de conformidade com este Acordo; 

e) a participação de cada Membro na Conta do Estoque regulador com
preenderá sua contribuição líquida, reduzida ou acrescida da sua partici~ 
pação nos déficits ou excedentes da Conta do Estoque Regulador, e reduzida 
da sua participação nas obrigações, caso existam, derivadas dos empréstimos 
pendentes, contratados pelo Conselho em nome do Membro em questão. 

(3) Caso este Acordo venha a ser imediatamente substituído por um 
novo acordo internacional sobre borracha natural, o Conselho, por voto es
pecial, adotará procedimentos para assegurar a transferência eficiente para o 
novo acordo, conforme o requeira aquele acordo, das participações na Conta 
do Estoque Regulador dos Membros que têm intenÇão de participar d_o novo 
acordo. Qualquer Membro que não deseje participar do novo acordo terá di
reito ao pagamento de sua participação: 

a) no dinheiro disponíVel em proporção à sua participação percentual 
no total de contribuições liquidas à Conta do Estoque Regulador, dentro de 
dois meses; e 

b) nas receitas líquidas provenientes de liquidação dos Estoques Regula
dores através de vend~s ordenadas ou transferência para o novo acordo inter
nacional sobre borracha natural, a preços correntes de mercado, as quais de
verão estar concluídas dentro _!le 12 meses; 

a não ser que, por voto especial, o Conselho decida aumentar os pagaM 
mentos, nos termos do subparágrafo (a) deste parágrafo. 

(4) Caso este Acotd6 termine sem que seja substituído por um novo 
acordo internacional sobre borracha natural que estabeleça um Estoque Re
gulador, o Conselho tomará, pOr Voto especial, medidas para orientar orde
nadamente o processo de liquidação do Estoque Regulador, dentro do perío
do máximo especificado no parágrafo 7 do artigo 67, sujeito às seguintes res
trições: 

a) nenhuma compra adicional de borracha natural serâ realizada; 
b) a Organização não assUITiifã despesas adicionais, a não ser aquelas 

necessárias para liqUidai O Estoque Regulador. 
(5) Sujeito à escolha por qualquer Membro de ficar com borracha natu

ral, nos termos do parágrafo 6 deste artigo, qualquer dinheiro que permaneça 
na Conta do Estoque Regulador será posteriormente distribuído aos 
Membros na proporção das suas participações, conforme determina o pará
grafo 2 deste artigo. 

(6) No lugar de todo ou de parte do pagamento em dinheiro, cada 
Membro poderá decidir receber sua cota correspondente no ativo da Conta 
do Estoque Regulador em borracha natural, de acordo com as normas esta
belecidas pelo Conselho. 

(7) O Coriselho estabelecerá normas apropriadas para os ajustes e paga
mentos das contribuições dos Membros à conta do Estoque Regulador. Esses 
ajustes levarão em consideração: 

a) qualquer discrepância existente entre o preÇo da borracha natural, es
pecificado no subparágrafo (a) do parágrafo 2 deste artigo, e os preços aos 
quais parte ou todo do Estoque Regulador forem vendidos conforme as nor
mas estipuladas para a liquidação do Estoque Regulador; e 

b) a diferença entre despesas de liquidação estimadas e realizadas. 
(8) O Conselho reunir-se-á, nos 30 dias posterioreS às transações finais 

da Conta do EstOque Regulador, para executar o acerto final de contas entre 
os Membros, dentro dos 30 .dias que se seguirem. 
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CAPITULO IX 

Relação com o Fundo Comum 

Artigo 42 

Relação com o Fundo Comum 

Quando o Fundo Comum entrar em operação, o Conselho aproveitar
se-ã de seus recursos, de acordo com os princípios nele estabelecidos. O Con
selho negociarã, com esse propósito, termos e modalidades, mutuamente 
aceitãveis, para um acordo de associação a ser assinado com o Fundo Co
mum. 

CAPITULO X 

Medidas de Oferta 

Artigo 43 

Disponibilidade de Oferta 

(I) Os Membros exportadores, na medida do possível, comprometem-se 
a adotar políticas e programas que assegurem a dispobilidade contínua de 
borracha natural aos consumidores. 

(2) Os Membros exportadores continuarão a tentar melhorar os padrões 
da borracha natural e atingir uniformidade nas especificações da qualidade e 
apresentação, de acordo com os desenvolvimentos tecnológicos e de merca
do. 

(3) Na eventualidade de uma escassez potencial de borracha natural, o 
Conselho poderâ fazer recomendações a Membros relevantes, a respeito de 

. possíveis medidas apropriadas para assegurar, com a rapidez possível, um au
mento na oferta de borracha natural. 

Artigo 44 

Outras Medidas 

(1) Com vistas à_ consecução dos objetivos deste Acordo, o Conselho 
identificará e proporã medidas e técnicas apropriadas para o desenvolvimen
to da economia da borracha natural por parte dos Membros produtores, 
através da expansão e melhoramento da produção, produtividade e comercia
lização, o que teria como conseqUência o aumento das receitas de exportação 
dos Membros produtores, e. ao mesmo tempo. a melhoria da segurança da 
oferta. 

(2) Com este propósito, o Comitê para Outras Medidas realizarã anãli
ses econômicas e técnicas a fim de identificar: 

a) programas e projetes de pesquisa e desenvolvimento da borracha na
tural que beneficiem os Membros exportadores e importadores, incluindo 
pesquisa cientifica em áreas específicas; 

b) programas e projetes para melhoria da produtividade da indústria de 
borracha natural; 

c) maneiras e meios para melhorar os padrões de qualidade da oferta de 
borracha natural e atingir uniformidade na especificação de qualidade e apre-
sentação da borracha natural; e 

d) métodos de melhoramento no processamento, comercialização edis~ 
tribuição da borracha natural bruta. 

(3) O Conselho considerará as implicações financeiras de tais medidas e 
técnicas e procurará promover e facilitar o suprimento de recursos financei
ros adequados, conforme apropriado, de fontes tais como instituições finan
ceiras internacionais e a .. Segunda Conta,. do Fundo Comum. quando esta
belecido. 

(4) O Conselho poderã fazer as recomendações que se façam necessãrias 
a Membros, instituições internacionais e outras organizações, para promover 
a implementação de medidas específicas nos termos deste artigo. 

(5) O Comitê sobre Outras Medidas examinarã., periodicamente. o pro
gresso das medidas que o Conselho decida promover e recomendar e as infor_
marã. em seguida, ao Conselho. 

CAPITULO XI 

Consultas a Repeito de Políticas Nacionais 

Artigo 45 

ConsUltas 

O Conselho farã consultas, quando solicitado por qualquer Membro, a 
respeito de políticas governamentais que estejam afetarido diretamente a ofer
ta ciu demanda de borracha natural. O Conselho poderã submeter suas reco

. mendações aos Membros para suas considerações. 

CAPITULO XII 

Estatísticas, Estudos e Informação 

Artigo 46 

Estatísticas e Informação 

(I) O Conselho coletará, examin"arã e quando necesSário publicará as in
formações estatísticas sobre borracha natural e ãreas correlatas. necessárias 
para a operação satisfatória desfe Acordo. 

(2) O~_ Membros fornecerão ao Conselho com presteza, na medida do 
possível, dados disponíveis a- réspeito da produção, Consumo e Comércio in
ternacional de borracha natural, por padrões específicos. 

(3) O Conselho poderá também requerer dos Membros o fornecimento 
de outras informações, incluindo informações sobre ãreas correlatas, que 
possam ser necessãrias para a operação satisfatória deste Acordo. 

(4) Os Membros fornecerão, em tempo oportuno, todas as inforrn·ações 
estatísticas acima mencionadas, desde que tal procedimento não seja incon~ 
sistente com suas legislações. 

(5) O Conselho estabelecerá relações diretas com organizações interna
cionais apropriãdas, incluindo o Grupo Internacional de Estudos sobre Bor
racha e as bolsas de produtos de base. a fim de ajudar a assegurar a disponibi~ 
lidadç _q_~ Qados recentes e confiáveis a respeito de produção. consumo, esto
ques, comércio internacional e preços de borracha natural. bem como outros 
fatores que influenciem a demanda e a oferta de borracha natural. 

(6) O Cánselho procurará assegurar que nenhuma informação publica
da possa ser prejudicial ao caráter confidencial das operações de pessoas ou 
companhias produzindo, processando ou comercializando borracha natural 
ou produtos relacionados . 

Artigo 47 

Avaliação Ariuill, Estimativas e Estudos 

(1) O Conselho preparará e publicará uma avaliação anual a respeito da 
situação mundial da borracha natural e ãreas correlatas, à luz das infor
mações fornecidas pelos Membros e por organizações intergovernamentais e 
internacionais· relevantes. 

(2) Pelo menos em cada semestre. o ConsClho estimará também a pro~ 
dução, consumo. exportação e importação de borracha natural de todos os ti
pos e padrões para os seis meses seguintes. Ele informará os Membros a res
peito dessas estimativas. 

(3) O Conselho realizará ou tomará as medidas necessárias para que se 
realizem estudos de tendências da prodUção de borracha nã.fural, consumo, 
comercialização e preços, bem como estudos de problemas de curto prazo e 
de longo prazo da economia mundial da borracha natural. 

Artigo 48 

Exame Anual 

(I) O Conselho examinará, anualmente, a operação deste Acordo, à luz 
dos objetivos estabelecidos no artigo I. O Conse:lho informará a_ seus 
Membros os resultados desse exame. 

(2) O Conselho poderá, então, formular recomendações aos Membros e 
conseqUentemente tomar medidas dentro de sua competência para melhorar 
a eficãcia da operação deste Acordo. 

CAPITULO XIII 

Disposições Gerafs 

Artigo 49 

Obrigações Gerais dos Membros 

(í) Os MembroS, no p"eríodO dC vigência deste Acordo, usarão todo seu 
empenho e cooperarão para PróinOver o- alcance dos objetivos deste Acordo e 
não agü•ão em contradíção com eSses objetivos. 

(2) Os Membros, em particular, tentarão melhorar as condições da e
conomia de borracha natural e encor3.jaf a produção e uso de borracha natu
rãl para promover o crescimento e modernização da economia da borracha 
natural para o benefício mútuo_ de produtores e consumidores. 

(3) Os Membros aceitarão como obrigatórias todas as decisões do 
Conselho neste Acordo e não utilizarão medidas que tenham efeito restritivo 
ou contrário a estas decisões. 

Artigo 50 

Obstáculos ao Comércio 

(I) O Conselho. identificará, de acordo com a avaliação anual da si
\uação da borracha natural mundial, referida no artigo 47, quaisquer obstá
culos à expansão do comércio da borracha natural em suas formas bruta, se
miprocessatJ.i. Q.l.l ni-9d.Ui~d.a. 
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(2fÜ Conselho poderá, visando a p!Omover os propósitOs desse artigo, 
fazer recomendações aos Membros no sentido de que procurem, nos foros inw 
temacionaís apropriados, medidas prátiCas, mutuamente aceitãveis, direcio
nadas para remover progressivamente - e, quando possível, eliminar - tais 
obstáculos. O Conselho examinará periodicamente os resultados de tais reco
mendações. 

Artigo 51 

Transporte e Estrutura do Mercado da Borracha Natural 

O Conselho encorajará e facilitará a promoção de fretes razoáveis e jus
tos, bem como a melhoria do sistema de transporte, de forma a prover supri
mentos regulares para o mercado e redução ·nos custos dos produtos comer-
cializados. - -

Artigo 52 

Medidas Diferenciais e Remediadoras 

Os Membros importadores em desenvolvimento, bem como os países de 
menor desenvolvimento relativo, que sejam Membros, e cujos interesses se.· 
j3m adversamente afetados por medidas tomadas neste Acordo, poderão soli
citar ao Conselho medidas diferenciais e remediadoras apropriadas. O COnse
lho coordenará as medidas apropriadas a serem tomadas, de acordo com os 
parãgrafos 3 e 4 da Seção lll da Resolução 93 (IV) da Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e oes·e-nvolvimento. 

Artigo 53 

Isenção de Obrigações 

(1) Quando necessário, em razão decircunstâncias-ex:cepeiõháls;ou si
tuações de emergência, ou de força maior, não previstãS expressamerite por 
este Acordo, o Conselho, por voto especial, poderá dispensar o Membro de 
uma obrigação deste Acordo, caso aceite as explicações desse Membro sobre 
as razões pelas quais a obrigação não pode ser cumprida. 

(2) O Conselho, ao conceder dispensa a um Membro nos termos do pa
rágrafo l deste artigo, determinará explicítamerite OS -ternfõS e condições em 
que o Membro é dispensado de tal obrigaçãO, bem como_ 9 período de vigên
cia da isenção e as razões pelas quais a dispensa foi-concedida. 

Artigo 54 

Padrões Justos de Trabalho 

Os Membros declaram que se empenharão para manter padrões de tra
balho direcio:ilãdos no sentido de melhorar o nível de vida dos trabalhadores 
nos seus respectivos setores de borracha natural. 

CAPITULO XIV 

Reclamações e LitígiOs

Artigo 55 

Reclamações 

(.l) Qualquer reclamação no sentido de que um Membro deixou de_ 
cumprir as obrigações- que lhe _ _impõerú-:esté- AcOrdo s~râ_, __ a peqt~o do 
Membro que formulou a reclamação, submetida ao Conselho, que após con
sulta prévia com os Membros interessados tomará uma decisão sobre o as
sunto. 

(2) Toda decisão do Conselho, no sentido de que um Membro deixou 
de cumprir as obrigações que lhe impõem este Acordo, especificar-á a nature
za da infração. 

(3) Sempre que o Conselho, em conseqüência de uma reclamação ou 
não, concluir que um Membro infringiu o disposto neste Acordo, pode, por 
voto especial, e sem prejuízo de outras medidas especificamenfe previStas em 
outros artigos -deste Acordo: 

a) -suspender os direitos de voto desse Membro no ConSelho e, se jul
gar necessário, suspender qualquer outro _direito de tal Membro, inclusive o 
de exercer cargos no Conselho ou em qualquer Comitê estabelecido noS ter
mos do artigo 19, bem como o de ser Membro de tais Comitês· até-que ele te
nha cumprido suas obrigriçõeS; ou 

b) -a dotar as medidas previstas no artigo 65, se tal infração prejudicar 
de forma significativa a implementação deste Acordu. 

Artigo 56 

Litígios 

(I) Qualquer litígio relativo à interp-retação ot.i"aplicação deste Acordo, 
que não seja re_solvido entre os Membros interessados, será submetido por so
licitãÇão de qualquer das partes em litígio à decisão_ Po_ Conselho. 

(2) Caso Um litígio seja submetido ao Conselho, nos termos do par~
grafo I deste artigo, uma maioria de Membros dispondo de pel_o m~nos um 

terço do total de votos pode solicitar que o Conselho, após examinar o assun· 
to e antes de tomar uma decisão, ouça a opinião de uma Comissão Consultiva 
conStituída de acordo coin o parágrafo 3 deste artigo, sobre a questão em lití· 
gio, antes de dar sua decisão. 

(3)a) A menos que o Conselho, por voto especial, decida de outra ma
neira, a ComíssãoConsultiva será constituída de cinco pessoas da forma se
guinte: 

(I) duas pessoas a serem designadas pelos Membros exportadores, uma 
das quais com larga experiência em assunto_s do típo em litígio e a outra tendo 
reputação jurídica e experiência; 

(II) duas pessoas com idênticas qualificações, a serem designadas pelos 
Membros importadores; e 

(III) um presidente, escolhido por unanimidade pelas quatro pessoas 
designadas de conformidade com os incisos (I) e (II) deste subparágrafo ou, 
em caso de desacordo, pelo Presidente do Conselho. 

b)Poderão ser eleitos para integrar a Comissão Consultiva cidadãos de 
países Membros e não Membros. 

c} As pessoas designadas para integrar a Comissão Consultiva agirão a 
título pessoal e não receberão instruções de qualquer Governo. 

d) As despesas da Comissão Consultiva serão custeadas pela Organi
zação. 

( 4) O parecer fundainentado da Comissão Consultiva serã submetido 
ao ConSelho, o qual, levando em conta todas as informações pertinentes, de
cidirá -sobre o litígio, por v"oto especiã1. 

CAPITULO XV 
DispoSições Finais 

Artigo 57 

Assinatura 

Este Acordo estará aberto à assinatura na Sede das Nações Unidas, de 2 
de janeiro a 3Ó dejul1ho de-1980, iOCfi.JSive-,-pÕr qualquer_ Governo convidado 

-para a Conferência das Nações Unidas sobr_e Borracha Natural de 1978. 

Artigo 58 

Depositário 

O Secretário Gerai das Nações Unidas é, por meio deste, designado 
como o depositário deste Acordo. 

Artigo 59 

Ratificação, Aceitação e Aprovação 

(l) Este Acordo estará sujeito à ratificáçãõ, aceitação e aprovação pelos 
Governos signatários. de acordo com seus respectivos procedimentos consti-
tucionais e institucionais. 

(2) Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão depow 
sitadôs-juntO ao depositário o ·mais tafdar até 30 de setembro de 1980. O Conw 
selho poderá, no entanto, conceder prorrogações de prazo aos Govern-Os sig~ 
natárioS-que não tenham podido dePositar seus iriStrúmentos-até aqUela data. 

(3) Cada GOverrlo qu"e"faça o âepó"sitO de um irisúi:.mi."ento de ratificação, 
aceitação ou aprovação declarar-se-á, no momento do depósito, coma-sendo 
uin Membro t:-xportado~ ou_ imp0rt3dt?r· 

Artigo 60 

Notificação de Aplicação Pro~'isória- ·-

(I) Todo Governo signatário que tencione ratificar, aceitar ou aprovar 
este Acqrdo, ou to_do ._Goyerno para o qual o Cons~l_ho tenha estabelecido 
condições para adesão, mas que ainda não tenha podido depositar seus ins
trumentos, pOderá a qualquer momento notificar o depositário de que ele a
plicará integralmente este Acordo, em caráter provisório, seja quando o mes
mo entrar em vigor de conformidade com o art_._ 6_1, ou se já estiver em vigor, 
em data determinada. 

(2) Não obstante as disposições do parágrafo I deste artigo, um GoVer
no pode, na sua notificação de aplicação provisória, indicar que participará 
deste Acordo apenas dentro dos limites dos seus procedimentos constitucio
nais ejou legislatívos. Contudo, tal Governo cumprirá todas as obrigações fi
nanceiras relativas à Conta Administrativa. A adesão provisória de um go~ 
vemo que notifique dessa maneira não excederã a 18 meses a partir da entraw 
da em vigor provisória deste Acordo. Em caso de necessidade de levantamen
to de fund_os para a Conta do Estoque Regulador, dentro desse período de 18 
meses, o Conselho decidi rã a respeito do "status" de um Governo que tenha 
aderido -de forma- provisória-nos termos deste parãgrafo. 
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Artigo 61 

Entrada em Vigor 

(I) Este .Acordo entrarã definitivamente em vigor em 1" de outubro de 
1980, ou em qualquer data posterior, se nessa data Governos responsãveis 
pelo menos por 80 por cento das exportações líquidas, segundo a relação 
constante do Anexo A deste Acordo, e Governos responsãveis pelo menos 
por 80 por cento das importações líquidas, segundo a relação constante do A
nexo B deste Acordo, tenham depositado seus instrumentos de ratificação, a
ceitação, aprovação ou adesão, ou tenham assumido todos os compromissos 
financeiros previstos neste Acordo. 

(2) Este Acordo entrará provisoriamente em vigor em 19 de outubro de 
1980, ou em qualquer data dentro dos dois anos seguintes, se ne.ssa data Go
vernos responsáveis pelo menos por 65 por cento das exportações líquidas, se
gundo a relação Constante do Anexo A deste Acordo, e Goy~rnos responsá
veis pelo menos por 65 por cento das importações líquidas, segundo a relaÇão 
constante do Anexo B deste Acordo, tenham depositado seus instrumentos de 
ratificação, aceitação ou aprovação, ou tenham notificado o depositário, de 
conformidade com o art. 60, de que eles aplicarão este Acordo provisoria
mente. O Acordo permanecerá em vigor pro.visoriamente ati! o mãximo de 18 
meses, a não ser que entre em vigor definitivamente;--ifõSlermos do parágrafo 
I deste artigo, ou que o Conselho decida de forma diferente nos termos do pa
rágrafo 4 deste artigo. 

(3) Se este Acordo não entrar em vigor provisoriãrnerite, nos termos do 
parágrafo 2 deste artigo, dentro de dois anos a partir âe 11 de outubro de 
1980, o Secretário Geral dlis Nações Unidas cOnVid~rá, em tempo 9POrtuno, 
após aquela data, os Governos que tenham depo5itado instrumentos de ratifi
cação, aceitação, aprovação ou adesão, ou que o tenham notificado que apli
cariam este Acordo provisoriamente bem como todos os outros Governos 
que tenham participado da Conferência das Nações Unidas sobre Borracha 
Natural de 1978, a se reunirem com vistas a verificar se est~s Governos esta
riam em condições de tomar as medidas necessárias para cOlocar este AcordO 
em vigor, provisoriamente ou definitivamente entre eles, em seu todo ou em 
parte. Se não se chegar a nenhuma conclusão nesta reunião, o Secretário Ge
ral poderá convocar futuros encontros, como considerar apropriado. 

(4) Se os requerimentos para entrada em vigor definítVa deste Acordo, 
nos termos do parágrafo I deste artigo, não tiverem sido satisfeitos dentro de 
18 meses a partir da entrada em vigor provisória deste AcOrdO: nos terinos dO 
p-arágrafo 2 deste artigo, o Secretário _Geral das Nações_ Unidas convocará, 
no menor e,(jpaço de tempo por ele considerado_ conyeniC:rite, mas antes do fi
nal do p-eríodo de 18 meses acima mencionado, aqueles governos que te~harn 
depositado instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou 
que o tenham notificado de que iriam aplicar este Acordo provisoriamente, 
bem como os outros que tenham participado da Confei'êllcía: das Nações Uni
das sobre Borracha Natural de 1978, a se reunirem para examinar o futuro 
deste Acordo. Levando em consideraç~o as recomendações da reunião con
vocada pelo Secretário Geral das Nações Unidas, o C-onselho reunir-se-á 
para decidir a respeito do futuro deste Acordo. O Conselho decidirá, então, 
por -voto especial: 

a) colocar este Acordo definitív-amerite em vigot,-rf<Ytbdo ou em parte, 
entre os f\.kmbros participantes; -- -

b) manter este Acordo provisoriamente cm vigõt-entr-e ós Membros par
ticipantes, no todo ou em parte, por mais um ano; ou 

c) renegociar este Acordo. ____ ___,__ 
Se o Conselho não puder chegar a uma decisão, o ACófdo terminará ao 

fim do período de 18 meses. _ 
(5) Para qualquer Governo que deposite seu instruniê:-ilfõ-de ratificação, 

aceitaçUo, aprovação ou adesão após a entrada em vigor deste Acord9, ele só 
vlgorarâ para este Governo na data em que for efetuado o _q_epó_slf?.----

(6) O Secretário Geral das Nações Unidas convocará_ a primeira sessão 
do Conselho Jogo após a entrada em vigor deste Acordo. 

Artigo 62 

Adesão 

(I) Este Acordo estará aberto à adesão dos Governos de todos os Esta
dos, sob as condições estabelecidas pelo Conselho, as quais incluirão um pra
zo limite para o depósito dos instrumentos de adesão. O Conselho pode, con
tudo, prorrogar o prazo para os Governos que não tenham podido depositar 
seus instrumentos de adesão no tempo limite determinado nas condições de a
desão. 

(2) A adesão far-se-á pelo depósito de um instrumentO de adesão junto 
ao depositário. 

Artigo 63 

Emendas 

{1) O Conselho, por voto especial, pode recomendar aos seus Membros 
emendas deste Ac_or_do. 

(2) O Conselho fJXar"â uma data na qual os Membros notificarão o depo
sitário de que aceitaram a emenda. 

(3) A emenda entrará em vigor 90 dias após haver o depositário recebido 
notificaçôes de a-ceitação de Membros que representem pelo menos dois 
terços dos Membros exportadores e que detenham, pelo menos, 85 por cento 
dos votos totais dos Membros exportadores, bem como dos Membros quere
presentem, pelo menos, dois_te_rç_os dos Membros importadores e que dete
nham, pelo menos, 85 por cento dos votos totais dos Membros importadores. 

(4) Depois que o depositário informar o Conselho de que os requeri~ 
mentes para entrada em vigor da emenda foram cumpridos, e não obstante o 
previsto pelo parágrafo 2 deste artigo com relação à data fixada pelo Conse
lho, um Membrp poderá ainda notificar _o depositário de sua aceitação da e
menda, contantO que esta notificação sçja feita antes da entrada em vigor da 
emenda. 

(5) Qualquer Membro que não tenha notificado sua aceitação de uma e
menda na data que tal emenda entrar em vigor deixará de ser uma Parte Con
tratante a partir desta data, a menos que o Conselho aceite as explicações 
prestadas por este Membro no sentido de que não c_onseguiu obter a acei
tação no prazo previsto, por motivo de dificuldades para concluir seus proce
dimentos constitucionais ou institucionais, e decida prorrogar, Com respeito a 
tal Membro, o prazo fixado para a aceitação. Esse Membro não estará obri
gado pela emenda, até que tenha notifiCado sua aceitação da mesma. 

(6) Se os requerimentos para a entrada em vigor da emenda não tiverem 
sido cumpridos na data fixada pelo Conselho, nos termos do parágrafo 2 des
te artigo, a emenda será considerada retirada, 

ÃitigoM 

. Retirada 

(1) Um Membro pode retirar-se deste .Acordo a qualquer momento, a
pós sua entrada em vigor, mediante notificação da retirada ao depositário. 
Este Membro informará simultaneamente o Conselho acerca da decisão que 
haja tomado. 

(~)_Um ano após sua_ notificãçã_o ter sido recebida pelo depositário, este 
Membro deixará de ser uma Parte Contratante deste Acordo. 

Artigo 65 

Exclusão 

Se.o Conselho deCidir que qualquer Membro infringiu as obrigações de
correntes deste Ac_o.rd_o~ c dec_idir que tal infração prejudica seriamente o fun
cionam e!} tO deste __ A.çordo, o Conselho pode, por voto especial, excluir tal 
Membro deste Acordo. O Conselho notificará imediatamente o _depositário. 
~.f!l _a_no. após a data da decis~o do Conselho, este Membro deixará de ser 
u~a Puite Cqnüatante de.~te Açorç;!o~-

Artigo 66 

Liquidação das Contas çom A_fembr_os que se Retirem, ou que sejam 
Excluido.s._ou c-om Membros lncapaze,.v de Acei~ar uma Emenda 

(I) De acordo com este a~úgO, o conselho determinará a liquidação de 
co_ntas com um Membro que deixe de ser uma Parte contratante deste Acordo 
devido a: -

a) não aceitação de uma emenda deste Acordo nos termos do art. 63; 
b) retirada deste_ Acordo nos termõs do art. 64; ou 
c) exclusão deste Acordo nos termos do art. 65. 
(2) Q Conselho reterá quaisquer importâncias pagas à Conta Adminis

trativa por um Membro que deixe de ser !.!-ma f'arte Contratante deste Acor
do. 

(3) O Conselho restituirâ a participação na Conta do Estoque Regula
dor, de acordo com o art. 41, ao Membro que deixar de ser uma Parte Con
tratante, devido à não aceitação de uma emenda neste acordo, retirada ou ex
clusão, deduzida à participação do Membro em questão em qualquer exce
dente, 

a) a restituição ao Membro que deixar de ser uma Parte Contratante de
vido à não aceitação de uma emenda neste Acordo será feita um ano após a 
entrada em vigor da emenda concernente; . 

b) a restituição ao Membro que se retirar serâ feítã dentro de 60 dias a
pós este Membro deixar de ser uma Parte Contratante deste Acordo, a menos 
que em decorrência desta retirada, o Conselho decida, antes da restituição, 
terminar este Acordo nos lenhos do parágrafo 6 do art. 67 ~Neste caso, serão 
aplicadas as disposições do art. 41 e do parágrafo 7 do art. 67; 
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c) a restituição a um Membro que seja excluído será feita- 60-dias após o 
Mern bro deixar de ser urna Parte Contratante deste Acordo. 

(4) Caso a Conta do Estoque Regulador não possa efetuar o pagamento 
em dinheiro devido, nos termos do subparágrafo (a), (b) ou (c) do parágrafo 3 
deste artigo, sCm debilitar a viabilidade da Conta do EstQque Regulador nem 
forçar uma solicitação-de contribuições adicionaiS- _aos Membros para cobrir 
tais restituições, o pagamento será adiado até que a quantidade necessária de 
borracha natural no Estoque Regulador seja vendida ao nível ou acima do 
preço superior de intervenção. Caso, antes do fim do período de um ano espe
cificado no art. 64, o Cánselho informe a um Membro que tenha se retirado, 
que o pagamento terá de ser adiado, nos termos deste parágrafo, o período de 
um ano entre a notificitÇãO da intenção de retirar-se e a retirada pode, se o 
Membro que se retire assim o desejar, ser prorrogado até a data em que o 
Conselho informe que o pagamentO da participação daquele Membro pode 
ser efetuado dentro de 60 dias. 

(5) Um Membro que tenha recebido uma restituiÇão apropriada nos te
ros deste artigo não terá direito a qualquer parcela resultante da liquidação 
da Organização. Tal Membro não será igualmente responsável por qualquer 
déficit que possa ter a Organização após ter sido feita a restituição. 

Artigo 67 

Vigência, Prorrogação e Término 

( l) &te Acordo permanecerá em vigor por um período de cinco anos a 
contar da sua entrada em vigor, a menos que seja prorrogado nos termos dos 
parágrafos 2, 3 e_4 deste artigo, ou terminado nos termos dos parágrafos 5 ou 
6. 

(2) Antes do final do período de cinco anos a que se refere o parágrafo I 
deste artigo, o Conselho, por voto especial, pode prorrogar este Acordo por 
um período não superior a dois anos ejou renegociá-lo. O Conselho notifica
rá de tais decisões o depositário. 

(3) Se, antes do final do período de cinco anos a que se refere o parágra
fo I deste artigo, as negociações visando a um novo acordo para _substituir 
este Acordo ainda não tiverem sido concluídas, o Conselho pode, por voto es
pecial, prorrogar este Acordo por um período não superior a dois anos. O 
Conselho notificará de tal prorrogação o depositário. 

(4) Se, antes do fina( do período de cinco anos a que se refere o parágra
fo 1 deste artigo, um novo acordo para substituir este Acordo tiver sido nego~ 
ciado, mas ainda não tiver entrado em vigor, quer definitivamente quer provi
soriamente, o Conselho pode, por voto especial, prorrogar este Acordo, até a 
entrada em vigor provisória ou definitiva-do novo acordo, contanto que essa 
extensão não exceda dois anos. O Conselho notificará _de tal prorrogação o 
depositário. 

(5) Se um novo acordo internacional de borracha natural for negociado 
e entrar em vigor durante qualquer período de extensão deste Acordo, nos 
termos dos parágrafos 2, 3 ou 4 deste artigo, este Acordo prorrogado termi
nará na data da entrada em vigor do novo acordo. 

(6) O Conselho pode, por voto especial, a qualquer momento, dar por 
terminado este Acordo a partir da data que estabeleça. O Conselho notificará 
de tal decisão_o depositário. 

(7) Não obstante o término deste Acordo, o· Conselho continuarâ em e
xistência por Uin p-eríodo não superior a três anos -para liquidar a Organi
zação, incluindo o ajuste de contas e o fechamento do at_ivo, nos termos das 
disposições do art. 41, sujeito a decisões relevantes a serem tomadas por voto 
especial e durante esse período, exercerá os poderes e as funções que sejam 
necessárias para tal fim. 

Artigo 68 

Reservas 

Nenhuma das disposições deste Acordo está sujeita a reservas. 

Artigo 69 

Textos Autênticos deste Acordo 

Os textos deste Acordo em idioma chinês, fraricês, russo e espail:hol serão 
igualmente autênticos. -

Em testemunho deste, os abaixo assinados, tendo sido devidamente au
torizados para este fim por seus respectivos Governos, assinaram este AcordO 
nas datas que aparecem em frente de suas assinaturas. 

Realizado em Genebra, neste sexto dia de outubro de mil novecentos e 
setenta e nove. 

ANEXO A 

Participação de países exportadores individuais no total de 
exportações líquidas dos países participantes da Conferência das 

Nações Unidas sobre Borracha Natural de 19"8 
fixada para_ os objetivos do Artigo 6_1 

Bolívia 
ln dia 
fhdonésia 
Libéria 
Malásia 
Nigéria 
Papua - Nova Guiné 
Filipinas 
Cingapura 
Sri Lanka 
Tailândia 
República Unida dos Camarões 
Zaire 

TOTAL 

Percentual* 
0,081 
0,199 

25,387 
2,551 

48,218 
1,313 
0,150 
0,018 
4,406 
4,367 

12,004 
0,514 
0,792 

100,000 

* As participações são percentagens sobre o total das exportações líquidas de borracha natural no 
período de cinco_ anos compreendidos entre 1974 e 1978. 

ANEXO B 

Participação de países importadores individuais e grupos de países 
no total das importações líquidas dos países participantes da 

Conferência das_ Na_ções Unidas sobre Borracha Natural 
de 1978, fixada para os objetivos do Artigo 61 

Argélia 
Austrália 
Áustria 
Brasil 
Bulgária 
Canadá 
China 
Cbecoslováquia 
Equador 
Egito 
Comunidade Econômica Européia 

Bélgica/Luxemburgo 
Diriamarca 
França 
Republica Federal da Alemanha 
Irlanda 
Itália 
Países Baixos 
Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte 

Finlândia 
República Democrática Alemã 
Gana 
Guatemala 
Hungria 
Iraque 
Japão 
Madagascar 
Malta 
México 
Marrocos 
Nova Zelândia 
Noruega 
Panamá 
Peru 
Polônia 
República da Coréia 
Romênia 
Somãlia 
Espanha 
Suécia 
Suíça 
República Árabe Síria 
Tu_nfsla 
Turquia 

Percentual* 

0,772 
0,171 
5,428 
6,435 
0,273 
4,150 
0,733 

5,321 

0,081 
1,467 
0,683 
1,836 
0,394 
2,934 
7,707 
1,810 
0,050 
0,097 

23,283 

0,226 
1,258 
0,141 
0,070 
0,534 
0,051 

10,780 
0,000 
0,000 
1,325 
0,150 
0,291 
0,094 
0,000 
0,225 
1,980 
3,189 
1,529 
0,000 
3,178 
0,439 
0,122 
0,014 
0,008 
0,758 
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União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Estados Unidos da, _América 
Uruguai 
Venezuela 
Iugoslávia 

TOTAL 

7,148 
24,756 
0,117 
0,306 
0,969 

100,000 

• As participaÇões são percentagens sobre o total de importações HqÜidas d~ borracha natural no 
período de três anos que compreende os anos de 1976, 19/7 e [978. • 

ANEXO C 

Custo do Estoque Regulador segundo estimativas do Presidente da 
Ctiil.ferênâif das Nacões Unidas sobre Borracha Natural de 1978 

Em circunstâncias normais, os custos de aquisição e de operação do Es
toque Regulador de 550.000 toneladas podem ser calculados multiplicando-se 
esse valor pelo preço disparador inferior de 168 centavos MalâsiojCingapu
renses por quilograma e adicionando-se mais 10 por cento. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 3• REUNIÃO, EM 6 DE ABRIL DE 1982 
1.1- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
--Inexistência· de .. quorum" para a abertura da sessão. 

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

1.3 - EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1- Mensagens do .Senhor Presidente da República 
-. n•s _?8 e 59/82 (n's 131 e I 32/82, na origem), de agradecimento de 

comumcaçao. 

1.3.2 - Projeto de lei 

- Projeto de Lei do Senado n9 41/82, de autoria da Sr• Senadora 
La~lia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n~' 594, de 27 de 
maJO de 1969, que institui a Loteria EspOrtiVa Federal, e d-á-outras provi
dências. 

1.3.3- Comunicacão 

- Do Sr. Senador Paul'! Brossard, que se ausentará do País. 

ATA DA 3~ REUNIÃO, EM 6 DE ABRIL DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. ALMIR PINTO 

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

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume- Eunice Michiles- Jarbas Pas
sarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire - José Sarney - Al
be~to Silva - Helvídio Nunes - Almir Pinto - Agenot Maria- Dinarte 
Mariz - Martins Filho - Aderbal Jurema - Nilo Coelho ---: Luiz_ Caval
cante-- Lourival Baptista- Passos Pôr_to- Luiz Viana -João _Çq.lmon
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro---:- Itamar Franco -Amaral Furlan
Henrique Santillo -.Lázaro Barboza- Jaison Barreto- Lenoir Vargas
Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR, PRESIDENTE (A 1m ir Pinto)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Entretanto, não há erp plenãrio o "quo
rum" mínimo regimental para a abertura da sessão. 

Nos termos do§ 211 do art. 180 do Regimento Interno, o Expediente que 
se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, independente
mente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a 
sessão ordinária da próxima segunda-feira, a s_eguihte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981 
-Complementar (n'i' 168/80 _-Complementar, na Casa de origem}, de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e 
dã outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Co-
missões: '- · 

- de Constituição e Justiça; 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação_ do Requerimento n'i' 47/82, do Senador José 
Fragelli, de adiamento da votação para reex.ame da Cotnissão de Finanças.) 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de a
posentadoria especial para o comerciârio, na_ forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 811 a 814, de 198.1, das Comissões: 
- de Constituição e fuSüça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorãvel; 

---- de Saúde, favorâvel; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 329, de 
1980, de __ ~utoria do Set:tador C_unba_Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.0"63 a 1.065, de I98I, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-:.- de Legislação Social, favorável; e 
__; de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar E
duardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s.815 e 8I6, de I981, das Comissões: 
----de Constituição e Justiça, pela const_ituciorialidade,.juridicidade e, no 

mérito, favOrável, nos termos de substitutivo qu.e:l!presenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao SUbstitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

5 

-yotaçãÕ, em Primeiro turno, d~- Projeto de Leí dO .Senado n? 352, de 
1978, ..de autoria _do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de I981, da Comissão 
~ .-:.de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mente, favorável. 
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6 

Votação, em primeiro turrio, do Projeto de Lei do Senado n'>' 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson _Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n<:> 5.480, de I O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa· 
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sobn's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- dt! Constituição e Justiça, pela constitucionalidaci~ e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

7 

Votação, em primeiro turno~ do Projeto de Lei do Senado n"' 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Le_~ 
n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.!30 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e "Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Sen·iço Público Ciril; e 
- de Finanças. 

8 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nl's 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiÇãO e Jw;tiça, pela constitucionalidade ejuridf~idade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Sern·ço Público Civil, contrário; e 
- de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apre· 

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Eslá encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15 horas.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO § 2• DO ART. 
180 DO REGIMENTO INTERNO 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

N• 58/82 (n' 131/82, na origem), de 5 do corrente, relativa à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n"'s 240 e 
440, de 1980; 73, 75 e 156, de 198l. 

N9 59/82 (n9 132/82, na origem), de 5 do corrente, relativa à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n'>'s 313 e 
360, de 1981. 

Projeto encaminhado à Mesa 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 41, DE 1982 

Acrescenta artigo ao Decreto·lei n9 594, de 27 de maio de 1969, 
que institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 9 É acrescentado o seguinte artigo ao Decreto-lei n9 594, de 27 de 

maio de 1969: 

.. Art. 7"' A Presidência da Caixa __ Económica Federal publica· 
rá anualmente balanço patrimonial, financeiro e econômico (ali.alíti· 
coe sintético), acompanhado de relatório detalhaQo.das rendas bru· 
tas e líquidas obtidas com a Loteria Esportiva Federal, das apli
cações previstas na legislação em vigor provenientes de sua renda 
líquida, das despesas com o pagamento da cota de previdência de 
que trata o ·trltg_v 59 desta Lei, das aplicações da renda líquida total 
do concurso de prognóstico esportivo destinado ao custeio !ia reati~ 
zação do Campeonato Brasileiro de Futebol, a que se refere o 
Decreto-lei n• 1.405, de 20 de junho de 1974, bem como das apli·~
cações decorrentes da renda líqUida de concursos de prognósticos 
esportivos destinada à Cruz Vermelha Brasileira, de que trata a Lei 
n' 6.905, de II de maio de 1981." 

Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaç~o. 
Art..3~ Revogam-se as disposições em contr.ário. 

Justificação 

E medida sábia e salutar, de inegável alcance moral, exigida em toda so· 
ciedade demOcrática, a prestação periódica de contas, pelos órgãos públicos, 
dos recursos provenientes da contribuição do povo. 

A Loteria Esportiva, como se sabe, mo\'imenta semanalmente somas 
vultosíssimas arrecadadas dos concursos de prognósticos realizados pela Cai
xa Econômica Federal. 

Para exemplificar: os recursos advindes das apostas da Loteria Esporti
va, de acordo com a Lei n<:> 6,168/74, e recolhido_s ao Fundo de Apoio ao De· 
senvolvimento Social - FAS -, são repassados, diretamente, pela Caixa E
conômica Federal, aos Ministérios da Educação, da Saúde e da Previdência 
Social, cuja renda líquida, apurada semestralmente pela CEF, nunca foi co· 
nhecida pelo povo brasileiro. 

Igualmente, dos 40% (quarenta por cento) da renda líquida obtida com a 
exploração da loteria, e destinados, de acordo com o Decreto-lei n9 594/69, 
aos programas de assistência à família, à infância e à adolescência, a cargo da 
LBA. e que constituem os fundamentos maiores da legitimação da CEF, a 
população, até hoje, nunca soube de suas aplicações. O mesmo se pode dizer 
com _ _re1ação aos 30% destinados aos programas de educação física e ativida
des esportivas e ao mesmo percentual destinado aos programas de alfabeti· 
zação. 

Sala das SesSõ~~. 6 de abril de 1982. -_,Laé/ia de Alcântara. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRE"fo:LE1 N• 594,DE 27 DE_)\,_lAIO DE 1969 

Instirui a Loteria Esportiva Federal e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o§ l9 
do art. 2<:> do Ato Institucional ""' 5, de 15 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. I'-' Fica instituída a Loteria Esportiva Federal, para a exploração, 
em -qualquer parte do TerritóriO Nacional, de todas as formas de concursos 
de prognósticos es_portivos. 

Art. 2~,~ fica o Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, a
través da Administração do Serviço de Loteria Federal, com a colaboração 
das Caixas Económicas Federais, incumbido de dar execução aos serviços re
laciona_dos com concursos de prognósticos esportivos. 

Art. J9 A renda líquida obtida com a exploração da Loteria Esportiva 
Federal será, obrigatoriamente, destinada a aplicações de caráter assistencial, 
educacional e aprimoramento físicá, e sei'á "distribuída de acordo com progra· 
mação expedida pelo Poder Executivo, observadas as seguintes taxas: 

a) 40% (quarenta por cento) para programas de assistência à famnia, à 
infância_ e à adolescência, a cargo da_ Legião- Brasileira de Assistência; 

b) 30% (trinta por cento) pãra p"rogramas ·de educação física e ati v idades 
espõi=tivas; 

c) 30% (trinta por cento) para programas de alfabetização. 
Art, 4'-' Q Conselho Superior das Caixas Econômícas Federais, dentro 

do prazo de 90 (noventa) dias a partir da sua vigência, deverá apresentar ao 
Ministro da Fazenda anteprojeto de regulamentação do presente Decreto·lei, 
para ser submetido ao Presidente da Rapública. 

Ar_t._59 A Loteria-_Esportiva Federal fica sujeita ao pagamento de cota 
de previdência de 10% (dez por cento) sobre a importância bruta de sua recei
ta, a qual será integralmente recolhida ao Banco do Brasil S.A., em guia pró
pria, à conta do "fundo de Liquidez da Previdência Social". 

Art. 6<1 Considera-se renda líquida, para os efeitos deste Decreto·lei a 
que resultar da renda bruta, deduzidas exclusivamente as despesas de custeio 
e manutenção dos serviços da Loteria Esportiva Federal, que se deverão man
ter dentro dos limites fixados pelo Poder Executivo. 

Art. 79 Este Decreto· iii entrará em vigor na data de sua publicação, te· 
vogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de maio de 1969; 148• da Independência e 81• da República. 
--A. Costa e Silva - Antônio Delfim Netto - Favorino Bastos Mércio -
João Paulo dos Reis Velloso. 

Às Comissões de Constftuição e Justiça e de Legislação Social. 

Comunicação encarilinhada à Mesa 

Brasília, 6 de abril de 1982. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que. me ausentarei do 

País a partir do próximo dia 7, para, na qualidade de observador parlamen· 
tar, participar da Centésima Trigésima Reunião-do Conselho lnterparlamen
tar, ·a realizar·se em Lagos, Nigéria, no_p~~ío~o d_C? I~ a 1_7 do corrente mês. 

Atenciosas saudações, - Paulo Brossard. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 35• SESSÃO, EM 12 DE ABRIL DE 1982 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. J9RSecretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 24/82 (n' 1.872(79, na Casa de ori-
gem), que fixa prazo para o pagamento dos empréstimos obtidos por estu
dantes através do Programa Especial de Crédito. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 25(82 (n' 413(79, na Casa de origem), 
que autoriza a pessoa física residente na Arri"azônia legal a aplicar incenti
vo fiscal em Fundo para o Desenvolvimento Regional. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 26/82 (n' 1.152f79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a validade do atestado médico. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 27(82 (n' 63(19;-na Casa de origem), 
que altera dispositivos do Código Civil Brasileiro. 

- Projeto de Ld da Câmara n9 28/82 (n9 1.096/79, na Casa de ori
gem), que permite a impetraÇão de mandado de segurança contra atas de 
autoridade do ensino particular, de qualquer grau. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 29/82 (n' 5.977/82, na Casa de ori
gem), que altera o caput do art. 4~' da Lei n9 6.978, de 1_9 de janeiro de 1982, 
que dispõe sobre as eleições de 1982. 

-Projeto de Lei da Câmara·n, 30/82 (n' 1.482/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre portadores de pneumoconiose em face da legis
lação acidentâria. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 31/82 (n' 5.979(82, na Casa de ori
gem), que reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos ser
vidores da Câmara dos Deputados e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 32/82 (n' 3.183(80, na Casa de ori
gem), que altera dispositivos da Lei n• 4.769, de 9 de setembro de 1965, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de Administraçãá, ·e: 
dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 33/82 (n' 1.309/79, na Casa de ori
gem), que torna obrigatória a inscriÇão do dístiCo que especifica naS emba
lagens de bebidas alcoólicas. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 34(82 (n' 452/79, na Casa de origem), 
que modifica a redaçàe>-do caput do art. 10 da Lei nl' 5.108, de 21 de se
tembro de 1966- Código Nacional de Trânsito. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 35(82 (n' 5.528/81, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o De
partamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, autarqu"ia 
vinculada ao Ministério do Interior, a doar os imóvCE que menciona, si
tuados no Município de lcó, no Estado do Ceará. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 36(82 (n' 831 f79,na Casa de origem), 
que dispõe sobre a incidência de correção monetária nos depósitos judi
ciais. 

1.2.2 - Oficio do Sr. Presidente da Càmara dos Deputados 

- Encaminhando para promulgação Projeto de Decreto Legislativo, 
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname, firmadO--em Rrasí!ia, em-18 de janeiro de 1980. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

Providências a dotadas pela Mesa relativamente ao expediente ante
rior. 

1.2.4 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n" 42/82, de autoria da Sra. Senadora Laélia 
de Alcântara, que acrescenta artigo à Lei n'i' 6.717, de 12 de novembro de 
1979, que autoriza modalidade de concurso de prognósticos da Loteria 
Federal, regida pelo Decreto-lei nl' 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá ou
tras providências. 

1.2.5 - Comunicação 

Do Sr. Senador Evandro Carreira, que se ausentará do País. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

Recebimento da complementação dos documentos do Ofício n9 S/7, 
de 1982, lido em sessão anterior. 

1.2. 7- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Necrológio do Jornalista 
Orlando Dantas. 

SENADOR PASSOS PORTO- Homenagem de pesar pelo faleci
mento do Professor Napoleão Dória_ e do Jornalista Orlando Dantas. 

SENA DOR BERNARDINO VIANA -Considerações sobre o Rela
tórío Anual do Banco do Brasil relativo ao exercício de 1981. 

SENADOR JORGE KALUME- Considerações sobre a proposta 
d~ D~l~gação Legislativa n9 7j80, de autoria de S. Ex.•, em tra~itação no 
Congrc:;so Nacional, que cria a Secretaria Especial para Assuntos daRe
gi5o Amazõnica - SEARA. 

SENADOR LEITE CHAVES- Projeto de Lei do Senado que enca
minha à Mesa, dispOndO -sobre a renúrlcia da União quanto a direitos que 
lhe foram reconhecidos em ação cível que menciona. 

1.2.8- Leitura de projetaS 

-Projeto de Lei do Senado !19 43/82, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena,_ que autoriza o Poder ExecutivO a estender aos depen
dentes dos serv_idores regido:; pela ü.:msolidação das Leis do Trabalho a 
pensão especial de que trata a Lei n' 6.782, del9 de maio de 1980. 

-:_- Projeto de Lei do Senado n9 44/82, de autoria-do Sr. Senador Leite 
Chavc:s. 4uC dispôe sobre a renúncia da União F-ederaJ qu:.mto a direitos 
que lhe foram reconhecidos pela Ação Cível n~" 73, do Paraná, em que foi 
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Autora: Empresas Incorporadas do Patrimônio Nacional; e Réu: o Est_ado 
do Paraná, mantendo-se in_attcr:adas as matrículas atuais. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câ_mara n'?" 114f8l-:_Çomplementar, de iniciati
va do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto~ lei n'?'- 4õ6, _de_ 
31 de deZembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito üfbu
tário, e dá outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum 
para votação do Requerimento n'?' 47/82. 

-Projeto de Lei do Senado n<1 13{79, de _!Utçrja__Q_o Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comerciário, na forma que especifica. \'o tacão adiada por falta de quorum. 

-ProJeto de Lei do Senado n"' 329/80, de autoria do SenidOf Cunha 
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho 
para fim de detro:-rminar que o pagamento por horas extras habituaís ta_m
b~m integre a remuneração. Vota_~;ão adiada por falta -de qUoru,-11 -

- Prujeto de lei do Senado n9 164/81, de autoria_ do Senador Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, patrono da Força 
Armada Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação de aUmentos. \~~tação ad~ad,a por falta de . 
quorum. 

- Projeto de Leí do Senado no 255/80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de lO de agosto de 

196&, disciplif!ando o pagamento do ]39 salário devido aos trabalhadores 
avulsos. \'otação adiadã Poi-(alta de quorum. 

-Projeto -de Leí" do Senado n<? 362/79, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n<? 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Leí do Senado n' 309/79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exe~:cícío dà a~dito_ria contábil e dá outras providên
cias. Discussão sobrestada por falta de quoru_m para votação do Requeri
mento n' 35/82. 

!.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HENRIQUE SANTlLLO- Reparos sobre deé!arações 
prestadas a órgãos da imprensa por Parlamentares do PDS, a respeito do 
e~pírito ~evanchista predominante em setores da Oposição. 

SENADOR MAURO BENEVlDES - Procrastinação que estaria 
ocorrendo na _unificação do salário mínimo no País. 

SENADORA EUNICE MlCHlLES- IS• aniversário de criação da 
Zpn3. Frãilca de Manaus: 

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

2-MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS. COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 35~ SESSÃO, EM 12 DE ABRIL DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDfl:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÔRTO, 
JORGE KALliME E JliTAHY MAGALHÃES 

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

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- EUniCe Michiles ::- Raimundo 
Parente- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Al~xandÍ'e Costa- Luiz 
Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viin-a- Helvídio Nunes
Mauro Bcnevides- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena 
-- Luiz Cavalcante - Lourival Baptista_- Passo~ Pôrto - Jutahy Maga
lhães- Luiz Viana- João __ Calmon- Moacy~ Dali~ -Amaral Peixoto
Nelson Carneiro- Amaral Furlan - Henrique Santillo- ~eite Cliaves
Lenoir Vargas- Pedro Simon- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo Q.Úmero regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nos-sos trabalhos. 
O Sr. 1"'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

JJ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. /9-Scretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do 
Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 24, DE 1982 
(No 1.872/79, na Casa de origem) 

Fixa prazo para o pagamento dos empréstimos obtidos por estu~ 
dantes através do Programa Especial de Crédito. 

O Congresso Nacional decreta: . _ 
Art. 1 O? O prazo de amortização dos empréstimos obtidos por estudan

tes através do Programa Especial de Crédito, instituido pelo Banco Central 
do Brasi(, para o pagamento de anuidades escolares ou custeio de despesas de 
manutenção, obedecerá ao disposto nesta lei. 

Art. 2"? A amortização dos empréstimos referidos no artigo anterior se
rá feita num prazo igual ao do período de utilizaçã_o, contado a partir do tér
mino do prazo de carência. 

§ 1"' O prazo de utilizaçãO é o fixado na- Resolução n<1 356, de 12 de ja
neiro de 1976, do Banco Central do Brasil. 

§ 2'>' O prazo de carência é de 3 (três) anqs, contados a partir do térmírio 
do prazo de utilizaçãQ,.Qu .. da c_onclusão ou da interrupç_ão do curso. 

§ 39 O pagamento serã efetuado em parcelas mensais iguais. 
* 49 A pedido do interessado, o prazo de amortização previsto no caput 

deste artigo poderá ser reduzido~ 
Art. 3<:> Q Podeç Executivo, ouvido o Banco Central do Brasil, regula-

mentará esta lei no prazo de 60 (sessenta} dlas. - - - --
Art. 4'1 Esta lei entra em vigor na dat~ de sua publicação. 
Art. 5'1 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL N' 356, 
DE 12 DE JANEIRO DE 1976 -

Institui o Crédito Educativo Bancán·o para custeio de anuidades e 
despesas de manutenção de estudantes. 

''O Banco Central do Bras_il, na forma do art. 99 da Lei n"' 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, torna público que -o COnselho MonetáriO Nacional, em 
sessão realizada em 12 de novembro de 1975, tendo em vísta as disposições do 
arL49, incisos VI, IX e XIV, da mencionada Lei, e do art. lO da Lei n'1 5.143, 
de 20-9-~ ou:tubro cte 19-66, e _co~siderando ~Exposição de Motivos n<? 393, de 
18 de-agosto de f975, do-Exm<1 Sr: .Mlfiistro da EducaÇão e Culturfl., aprovada 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República em 23 de agosto de 1975, 
resolveu: 

I- instituir, sob a coordenação executiva da Ca_ixa Económica Federal, 
Programa especial de crédito destinado a conceder ~mpréstimoS a estudantes 
para _pagamento de suas anuidades escplares cfou para custeio de despesas de 
manutenção, ob~çl.ecjdos os_ critédos_de prioridade que vierem a ser fixados 
pelo Ministério da Educação e Cultura. 

II- Além do Banco ào ·grasil S/ A e da Caixa Económica Federal, po
derão participar do Programa Os banco_s comercíais_. _ _ . 

III -~-."o Banco do Brasil S/A e a Caixa Económica Federal aiocarão, 
anualmente, ao programa instituído por esta Resolução, recursos próprios 
compatíveis com a_ expansão da demanda do crédito por estudantes. 

. ::_. .. -
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IV- O Programa inCorporará, também, recursos orçamentários do Miw 
nistério da Educação e Cultura e outios que lhe vierem a ser destinados pelo 
Conselho de Desenvolvimento Social. 

V - Os recursos a serem alocados pelos bancos comerciais seião oriun
dos de liberação de depósitos compulsórios até o montante de 1% (um por 
cento) sobre os depósitos sujeitos a recolhimento ao Banco Central. 

VI- Os financiamentos rião poderão exceder, no caso de anuidades, o 
valor integral destas, cobrado pelo Estabelecimento de Ensino onde o aluno 
estiver matriculado, e, no caso de manutenção, o maior salário mínimo vigen
te no País, por m-ês, respeitados, em todos os casos, os valores que vierem a 
ser estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura. 

VII - Nos empréstimos de que trata a presente Resolução serão obser
vados os seguintes prazos: 

Prazo de Utilização- O prazo de utilização dos recursos não poderá ul
trapassar em mais de 1 (um) ano a duração média do curso, fixada pelo Con
selho Federal de Educação e objeto de Portaria do Ministéiío da_Educação e 
Cultura, deduzidos os períodos letivos porventura já cursados. 

Prazo de Carência- Igual a I (um) ano, contado a partir do término do 
prazo de utilização, ou da conclusão ou interrupção do curso. 

Prazo de Amortização - De duração igual ao período de utilização, 
contado a partir do término do prazo de carênCia. 

VIII- Durante o período da utilização e de carência, sobre os empréstiw 
mos concedidos incidirão encargos totais à taxa nominal anual de 15% (quin
ze por cento), dos quais 12% (doze por cento) constituirão a remUneração efe:. 
tiva dos agentes financeiros e 3% (três por cento) serão destinados à consti
tuição de um Fundo de Risco. A amortiZação da dívida se fará pelo sistema 
"Prince". 

IX- Os empréstimos de que trata esta Resolução serão formalizados 
por contratos de abertura de crédito, dispensando-se a exigência·ae outra ga
rantia pessoal ou real. 

X- Os saldos devedores serão garantidos por apóliCeS de seguro, con
templadas as hipóteses de morte ou de invalidez do devedor e outras causas 
relevantes que forem objeto de proposta do MinistériO da Educação e Cultu
ra. 

X I - Nos casos de inadimplemento, após esgotadas todas as medidas 
cabíveis para a recuperação da dívida, oS agentes -financefros do Programa 
poderão ser ressarcidos através dos recursos oriundos do Fundo de Risco a 
que se refere o item VIII desta Resolução, cedendo à Caixa Eccinômíca Fede
ral os créditos respectivos. 

XII- Além das previstas nesta Resolução e daquelas que forem fiXadãS 
nos contratos de abertura de crédito relativamente aoS-casos de inãdimple
mento, nanhuma outra despesa financeífa poderá incidir-Sobre as operações 
de empréstimos. 

XIII- No primeiro ano de vigência âo -Pfogrà.ina, os recursos à que se 
refere o item V não poderão exceder a metade do percentual 3!i estabelecido. 

XIV- A remuneração efetiva dos agentes financeiros, referida no item 
VIII desta Resolução, deverá sofr-er redução, ajustarido-se aos coeficientes de 
variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, quando estes fo
rem menores do que o percentual previsto no citado item. 

XV- O Banco Central baixará as normas complementares que se fize
rem necessárias à implementação do disposto nesta Resolução". 

(Às -Comissões de Educação e Cultura e- iie -Econornia.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 25, DE I982 
(N• 413/79, na Casa de origem) 

Autoriza a pessoa física residente na Amazônia Legal a aplicar 
incentivo fiscal em Fundo para o Desenvolvimento Regional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J'? A pessoa física residente na Amazônia Legal poderá, em substi
tuição ao incentivo fiscal instituído pelo Decreto-lei n'? 157, de 10 de fevereiro 
de 1967, aplicar incentivo de iguais percentuais, em fundo para o Desenvolvi
mento Regional, sob a gest?o dos Bancos Oficiais da região. 

Parágrafo único. -U Poder Executivo expedirá! no prazo de 60 (sessen
ta) dias a _contar da publicação desta lei, as normas regulamentares à coosti_
tuição do fundo a que se refere este artigo. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposíções em contráriO. -

(À Comissão de Economia.} 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 26, DE I982 
(N• 1.152/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a validade do atestado médico. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lO? O atestado médico, fornecido por profissional regularmente 

inscrito no Conselho Regional de Medicina competente, é documento sufi
ciente para comprovar a ocorrência de problemas de saúde do trabalhador ou 
do servidor público, tendo em vista a concessão dos resPectivos benefícios~-

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

(À Comissão de Saúde.} 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 27, DE I982 
(NO 63/79, na Casa de_ origem) 

Altera dispositivos do Código Civil Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O art. 134 do Código Civil Brasileiro passa a vigorar com as se-
guintes alterações: 

"Art. 134. . ............•.......•••....... ·---

I- ... ·····'"· ··········-··-·············------······· 
II - Nos contratos_ constitutivos ou translativos de direitos 

reafs sobre imóveis de valOr-superior a Cr$ 50.000,00 (dnqüentã mfl -
cruzeiros), excetuado o penhor agrícola. 

Parágrafo únk_O. O Valor previsto -no incisO II deste !3-rtigo se
rá reajustado em janeírO de cada ano, em função da variação nomi
nal das Obrigações ReajtiStáveís do TesOurO Nacional - ORTN 
(Lei n' 6.423, de 17 de junho de 1977)." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data -de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as di~posições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI No 3.071, DE 1• DE JANEIRO DE 1916 
(Corrigida pela Lei n' 3.725, de 15 de janeiro de 1919) 

CÓDIGO áVIL 

LIVRO III 
DOS FATOS JURIDICOS 

TITULO I 
Dos- A tos Jurídicos 

CAPITULO I:V 

Da Forrna dos A tos Juri'dicos da sua Pro1•a 

Art. 129. A validade das declarações de vontade não dependerá de for
ma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 82.) 

Art. 130. Não vale o ato, que deixar de revestir a forma especial deter
minada em lei (art. 82), safvo quando esta comine sanção diferente contra a 
pretensão da forma exigida. 

Art. 131. As declarações constantes de documentos assinados 
presumem-se verdadeiras em relação aos Signatários. 

Parágrafo único. Não tendo relaçãO díreta, porém, com as disposiçõe-s 
principais, ou com ã legitimidade das partes, as declarações enunciativas não 
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. 

Art. 132. A anuência; ou a autorização de outrem, necessár-ias à valida
de -de urri ato, provár-se-ã--do-mesmo modo que este, e cOnstará, sempre que se 
possa, do próprio instrumento. 

Art~ 13J~ No contrato celebrado com a cláusula de não valer sem ins-
trumento público, este é da substância do ato. 

Art. 134. Ê, outrossim, da substância do ato a escritura pública: 

I - nos pactos antinupciaiS e nas adoções; 
II - nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre 

imóveis de valor superior a CrS 10.000,00 (de_z mil cruzeiros), excetuado o pe
nhos <tg~í?o!_~: 
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LEI N• 6.423, DE 17 DE JUNHO DF; 1977 

Estabelece base para correçào monetária, e dá outras providên-
cias. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

lei: 
Art. li' A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de ne

gócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária somente po
derá ter por base a variação nominal da Obrigação Reajustável do TesOuro 
Nacional (ORTN). . 

§ 11' O disposto neste artigo não se aplica: 
a) aos reajustamentos salariais de que trata a Lei n9 6.147, de 29 de no-

vembro de 1974; _ 
b J ao reajustamento dos ben!!fícios da_ Previdência S.odal, a que se rr::fere 

o§ I• do art. I• da Lei n• 6205, de 29 de, abril de 1975; e 
c) às correções contratualmente prefixadas nas operações de instituições 

financeiras. 
§ 29 Respeitadas as exceções indicadas no parágrafo anterior, quais

quer outros índices ou critérios de_ correção- monetár'l;l;lirevistos nas leis em 
vigor ficam substituídos pela variação nominal da ORTN. 

§ )9 Considerar-se-áde nenhum efeito a estipulação, n~_Vigência desta 
lei, de correção monetária com base em índice diverso -~a variação~ n_ominal 
da ORTN. 

Art. 21' ·O disposto nesta lei não se aplica aos contratos pelos quais a 
empresa se obrigue a vender bens para entrega futura ou a prestar ou fornecer 
serviços_ a serem produzidos, cujo preço poderá reajustar~se em função do 
custo de produção ou da variação no preço- de insumos utilizados. 

Art. 3<? Esta leí entrará em yigor na data de _.s~apublicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões ern contráriO. . -

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA C'ÃMARA N> 28, DE 1982 
(N' 1.096(79, na Casa de origem) 

Permite a impetração de mandado de segurança contra atos de 
autoridade do ensino particular, de qualquer grau. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Os I' do art. I• da Lei n• 1.533, de 31 de dezembrç de 1951, pas
sa a vigorar com a seguinte redaçào: 

lei: 

"Art. ('? ····-·····~···········~~··-· .. ·······~····· 
§ li' Cons-ideram-se autoridade, para os efeitos desta lei, so-

mente no que entende com suas funções: 
a) os administradores ou representantes das entidades autár~ 

quicas c das pessoas, naturais ou jurídicas, com funções delegadas 
do poder público; 

h} os administradores ou representantes de entidades de ensi
no particular, de qualquer grau." 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3<~ Revogam-se as disposições em contrário: 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 1.533, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1951 

Altera as disposições do Código de Processo Civil, relativas ao 
mandado de segurança. 

O Presidente da República: 
Faç-o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanclõno a seguinte 

Art. i" Conceder-se~á mandado __ de segurança para proteger direito 
líquido e certo n'i:ío amparado por haheas corpus, sempre que, ilegalmente ou 
com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de_sofrê
la por parte de autoridade, seja de que categoria.JQI QU __ sejarn quais forem ~s 
funções que exerç-a. 

§ !9 Consideram-se autoridade para os efeitos desta lei os administra
dores ou representantes das entid_ades autárquicas e das_ pessoas naturais ou 
jurídicas com funções delegadas do poder público, somente no que entendem 
com essas funções. 

§ 29 Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, 
qualquer deh1s poderá requerer O mandado de segurança. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA (' ÃMARA N• 29, DE 1982 
(N' 5.977 (82, na Casa de origem) 

Altera o caput do art. 41' da Lei n9 6.978, de 19 de janeiro de 
1982, que dispõe sobre as eleicões de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O caput do art. 4• da Lei n• 6.978, de 19 de janeiro de 1982, que 

estabelece norm_us para a realização das eleições em 1982, passa a vigorar t'los 
seguintes termos: 

... Art. 4<~ Os atuais deputados federais, estaduais e vereadores 
serão considerados candidatos n,atos dos partidos políticos a que 

-pertencerem." _ 

Art. 2~' Esta _lei entra em -vfgor na <;lata de sua publicação. 

Art. 3ç Revogam-se as disposições- em--contrário. 

~ (À Comúsão de Constituição é JustiÇa. J 

-PROJETO DE LEI DA C'Ã\IARA N• 30, OE 1982 

(N> 1.482/79, na Casa de origem) 

DiSpõe ~obre portadores de pneumoconiose em face da le-gisla4;ão 
addentári3. - ---

·o CongressO-Nacional dt!cre_tu: 
Art. Jl' Para os efeitos da legislaçào de aCidentes do trabalho, serão 

obrigatoriamente seguidos os critérios estabelecidos pela Organização Inter
nacional do Trabalho - OIT, ·na classificação da pneumoconiose. 

-Art. 2" Quando presente imagem radiológica do tipo "L" e categorias 1 
e 2 de "'p'' e "n", sem alterações funcionais cardio-respiratórias, o portador 
le~á direito ~to auxílio suplementar de que tra~a o ~rt: 99 da Lei n~' 6.367, de 19 
de outubro de 1976, podendo permanecer iiô- mesmo trabalho, mas 
submetendo-se _a rcinspeções médicas periódicas. 

Art. J'? Verificada em reinspeção periódica a modificação da imagem 
radiológiCa. no seritido da Progressão oli do agravamento e da aparição de al
ter:lçõcs_ funcionais de capacidade cardio:-respiratôria, o segurado deverá ser 
removido para trabalho ··a céu aberto", conforme o art. 300 da Consolidação 
das Leis do Trabalhá, fazendo jus ti percepÇãO do auxilio-acidente ou, se for o 
caso, à aposentadoria por invalidez acidentária. 

Art. 4~> Et;ta lei entra em vigor na d~ta de sua publicaçUo. 
Art. 5<? RevOgam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N'6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobre o seguro de acidente do úabafho a cargo do 
lliPS~ e dá outras providências. 

•••.•••• -•••••• ~ •-#. -· " " •••••••••• __._" ~ '- ••••••• ·• " " -. t ·--~-;.· ••• 

Art. 5<~ O~_lieneffcios por acidente do trabalho serão calculados, conce
didos. m:mtidos. e reajustados na forma do regime de previdência ~ocial do 
INPS, s:.1lvo no tocante aos valores dos benefícios de que trata este artigo, que 
serão os seguintes: 

I- auxílio-dqença- valor mensal igual a 92% (noventa e_ dois por cen
to) do salário~de-contribuição do empregado vigente no dia do acidente, não 
podendo ser inferior a 9"1% (noveõti -e dois por ·cerito) de seu salário~de
be.nefício; 

II- aposentadoriac por invalidez- valo_r mensal igual ao.do saláriO-de
contribuição vigente no día do acidente, não podendo ser inferior ao de seu 
salário~ d e:ben e fí c i o; 

III- pcn~ào- valor mensal igual ao eStabelecido no item II. qualquer 
gue seja o número inicial de depcnd~ntes. 

-- ~ }9- Não serão coiisiderados para a fixação do sah'Írio-de-contribuiçào 
de que trata este artigo os aumentos que excedem os Iimítes legais, inclusive 
os voluntariamente concedidos nos 12 (doze)"meses imediatamente anteriores 
ao início do benefício, salvo se resultantes de promoções reguladas por nor
mas gerais da empresa administrada pela legislação do trabalho, de sentenças 
normativas ou: de reajustamentos salãríais obtidos pela categoria respectiva. 

§ 2<~- A pensão será devida a contar da data do óblto~ e o beneficio por 
incapacidade a contar_do_16~ (décimo-sexto) dia do afastamento do. trabaJho, 
cabendp à empresa pagar a remuneração íntegra! do dia do acidente e dos 15 
(quinZe) dias seguintes. 

§ 39 O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que em conse
qUência do acidente do trabalho necessitar da assistência permanente de ou
tra· pessoa. ~segundo critérios previamente eStabelecidos pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social, será majorado em 25% (vinte e cinco por 
cento). 
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§ 4<! No caso de empregado de remuneração variável e de trabalhado_r 
avulso, o valor dos benefícios de que trata este artigo, respeitado o percentual 
previsto no seu iteni I, será calculado com base na média aritmética: 

1- dos 12 (doze) maiores salários-de-contribuição apurados em período 
não superior a 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores ao acidente, se o 
segurado coritar, nele, mais de 12 (doze) contribuições; 

II- dos salários de contribuição compreendidos nos 12 (doze) meses i
mediatamente anteriores ao do acidente ou no período de que trata o item I, 
conforme for mais vantajoso se o segurado contar 12 (doze) ou menos contri
buições nesse período. 

§ 5<! O direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez ou a 
pensão, nos termos deste artigo, excluiu o direito aos mesmos benefícios nas 
condições do regime de previdênCia social do INPS, sem prejuízo porém dos 
demais benefícios por este assegurado. 

§ 69 Quando se trata de trabalhador avulso referido no§ }'i' do art. I? 
desta Lei, o benefício por incapacidade ficará a cargo do Instituto Nacional 
de Previdência Social ((NPS), a partir do dia seguinte ao do acidente. 

§ 7<t Nenhum dos benefícios por acidente do trabalho de que trata este 
artigo poderá ser inferior ao salário mínimo do local de trabalho do acidenta
do, ressalvado o disposto no inciso- I deste artigo. 

Art. 9<? O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões 
resultantes do acidente, apresentar, como seqUelas definitivas, perdas anató
micas ou redução d~t capacidade funcional, constantes de relação previamen
te elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Soci:Ul (MPAS), as 
quais, embora não impedindo o desempenho da mesma _atividade, deman
dem, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho, fará jus, a 
partir da cessação do auxílio-doença, a um auxílio mensal que corresponderá 
a 20% (vinte por cento) do valor de que trata o indso II do artigo 59 desta Lei, 
observado o disposto no § 49 do mesmo artigo. 

Parágrafo único. Esse benefício cessará com a aposentadoria do aci
dentado e seu valor não será incluído no cálculo de pensão. 

( Ãs Comissões de Saúde, de Legislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 31, DE 1982 

(N' 5.979/82, na Casa de origem) 

Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos ser
"·idorcs da Câmara dos Deputados e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Os valores de vencimentos, salários e gratificações dos servido
res cm atividade da Câmara dos Deputados, decorrentes da aplicação da Lei 
á<? 6.907, de 21 de maio de 1981, ficam reajustados em: 

I -40% (quarenta por cento), a partir de l<t de janeirO de 1982; e 
II-40% (quarenta por cento), a partir de J9 de maio de 1982. 
Parágrafo único. O percentual fixado no inciso II incidirá sobre os va-

lores resultantes do reajuste de que trata o inciso I. 
Art. 2<:~ Os_ proventos de ínatívidade ficam reajustados na forma estabe

lecida no artigo anterior. 
Art. 3<? Os servidores ativos e i nativos, não beneficiados pelos reajustes 

previstos nos arts. ]9 e 2<t-âesta lei, terão os atuais valores de vencimentos, sa
lários e proventos majorados na forma estabelecida no mesmo art. I<? e seu 
parágrafo único. 

Art. 4<t Fica elevado para Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) o valor do 
salário-família. 

Art. S<t Nos cálculos decorrentes da execução desta lei serão despreza
das as frações de cruzeiros. 

Art. 69 A Mesa da Câmara dos Deputados expedirá as normas comple~ 
mentares à execução do disposto nesta lei. 

Art. 7<? A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à c_onta das 
dotações constantes do Orçamento Geral da União para o exercício de 1982. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a {'?de janeiro de 1982. 

Art. 9~ Revogam-se as disposições em contrário. 

l,EGISl,ll.I;AO CITADA 

LEJ; N.o 6.907, DE 21 D:~aLtiO DE 1981 

Reajusta os vencbnentos, salários e proventos dos -~ 
Vidores da Câmatà dos Deputados, e di outras prOvidên
cias. 

o Presidente da República, faço· sabe·r que o· congresso Nacio
nal d-ecreta e eu sanciono a seguln te Lei: 

. Art. 1.0 Os valores dos vencimentos, salários e gratlfleaçõoo 
dos servidores em atividade na Câmara dos Deputados, decoiTentes 
da apllcaçáo da Lei n.0 6. 770, de 25 ~março de 1980, ficam rea
justados na forma dos Anexos desta Lei. · 

Art. 2.0 A e~cala de vencimentos e salários e respectivas re
ferências, a que se referem os Anexos I e II da Lei n.0 6.325, de 14< 
de abril de 1976, !lca alterada na forma dos correspondentes Ane
xos desta Lei. 

Art. 3.0 Os proventos de !natividade ficam reajustados na 
mesma forma estabelecida no artigo an ter! o r. 

Art. 4.0 As categorias funcionais Integrantes do Plano de 
Classificação de cargos, lnstituido pela Lei n.o 5.645, de 10 de de
zembro de 1970, fica:rri distribuídas poi- classe, na forma do Anexo 
!li desta 'Lei. 

Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas 
referências a que se refere a parte inicial do artigo anterior ficam 
automáticamente localizadas. inclusive com mudança . de classe, 
nas correspondentes referências do Anexo II desta Lei. 

Art. 5..0 Os servidores ativos e lnativo_s, não beneficiados pe
los reajustes previstos no art. 1.0 desta Le! terão os atuals valo
res de vencimentos, salários ou proventos rilajorados em 73% (se
tenta e três por cento), em duas parcelas, sendo a primeira de 35% 
(trinta e cinco por cento), a partir de 1.0 de janeiro de 1981, e are
manecente a partir de 1.0 de abril de 1981. 

Art. 6.0 iFica elevado para Cr$ 300,00 <trezentos cruzeiros) o 
vaiOT do salário-família. 

Art. 7.0 _A Gratificação de Ativ!dade instituida pelo art. 6.0 

da Lei n.o 6. 325, de 14 de a.)JriJ de 1976, passa a denominar-se Gra
tiflca~ão de Nível Superior, mantidas as caracteristicas, definição, 
beneficiârios e base de concessão estabelecidos em lei. 

§ 1.0 Aplica-se a gratificação de que trata este artigo às Cate
gorias Funcionais de nivel superior do Grupo Atividades de Apolo 
Legislativo, cujos Integrantes serão sujeitos à jornada de 8 (oito) 
horas de trabalho . 

§ 2.0 O ocupante de cargo ou emprego incluido em Categoria 
Funcional de nível superior do Piano de classificação de Cargos 
de que trata a Lei n.0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970, e que, por 
força da legislação em vigor, estiver sujeito à jornada de traballio 
inferior a 40 (quarenta) horas semanais, fará jus a 50% (cin
~üenta por centol da gratificação prevista neste artigo. 

Art. 8.6 As leis especiais que f(xam remuneração minima para 
categorias profissionais regulamentadas-não se aplicam aos ser
~!~'6;s ocupantes de cargos ou empregos na Câmara dos Depu-

Art. 9.0 Nos cálculos decorrentes da execução desta Lei serão 
desprezadas as frações de crrureiros. · 

Art. 10. A Mesa da Câmara dos Deputados firmará orien
tação normativa para a ex-ecução ~esta Lei, promovendo as estru
turações que se fizerem necessârias, observado no que couber o 
Dalreto-lel n.0 1. 820, de 11 de dezembro de 1900. · ' 

Art. 11. A d<;spesa decorrente da aplicação desta Lei corre
rá à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União 
para o exercicio de 1981. 

_ Art. 12 .. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlca
çao, retroag>ndo seus efeitos a partir de 1.0 de janeiro de 1981. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

~r~silla, 21 de maio. de 1981; 160.0 da Independência e 93.0 da 
Republica. - JOAO FIGUElRoEDO - lbrahim Abi-Ackel. 
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MTVEtS 

t1AS.1 

"'·' tlAS.J 
DAS.4_ 
DAS.5 
DAS.6 

Hl'iEJS 

DAI.l 
DAI.2 
DAI.3 

DAt.l 
I.'IAI.Z 
DA1.3 

~ 
LET "9 6,,07, dt 21 de •do de 1'181 

VDICHU:NlD OU SAl.JI!IIO HI:HSAL 

A partir ele A partir de 
01{01/1981 01/04/liSl 

58.274,00 
68.810,00 
76.&17.00 
50.062.00 
95.359,00 

105.957,00 

74.677,00 
8!1.Z5S,OO 
98.4_~0.00 

115.<(13,00 
1ZZ.20Z,OO 
1JS.78Z,OO 

'YAJ.DR. MENSAL DA QATJFICAÇJ.O 

, A p!Jrt1r de A p.&rtir .. t 
01/01/11181 01/04/lllBl 

7.944.00 
10.061,00 
11.243,00 

5.294,00 
6.885.00 
7.944,00 

10.298~00 
13.042,00 
17.167,00 

6.863,00 
s.llzs,oo 

10.298,00 

!...!..L!..L.l! 
tE I IIII ,.,Ol, de n d~ -...1o 

REPRr.SEHTAÇilO 

"'' JSl 
4S! 

"" '" "" 

~•te-gor-ias de Hlvel 
Superior 

Categ'cl-iu de tfível 
Hêdio 

CAAGQS CU DI!'ACGt& DE f('l~Et SUPl'RIOit UIICOS OU OO'RE~~ DCI(f~[L ll(oJO 

'""'"' StliJACJP IIOYA ~tiUAÇle ~TUAU!OIICIVJ. 
III!TEIUOR VrnciwfttoaJ niÍMo MltlHDR 
.t"-.ioM;it lltftrin:lt tportirêii • Piit•r ac ld~t.- •~ttritv:ll .v~t~"!: :' ~:!:~ 1 d, 

01!01!1!181 D1/04ll~1 01/01/191'11 0\/04/lgS1 

,., "· ; 21.346,00 21.777,00 ' ~. ' ~so.oo ~.:ua,co 

" "· zz.gw.co 30.11Soi,OO ' ... l 6.ng,oo 10.~--~-00 

~· '"· ' ~.106,00 J2.~99,00 " ... 7.121,00 1D.9t~.CQ 

" .. . 25.300,00 J~.n~.oo " ... 7.469,00 11.SOS,OO 

" "· ' 25.578,00 J5.1!.12,00 " ... ' 7.80,()0 12.~.00 

" "· ' 11.m,oo J7.&12,00 " ... ' &.!37,00 12.692,00 

" "· ' n.n7.oo 39.497,00 " ... ' 8.653,00 13.204,00 

"' "· . 30~759.00 ~1.468,00 " ... . 9.0!!2,00 13,721,00 

" "· . 32.301.00 43.068,00 " ... ' 9.537,00 14.411,00 

" HS.lC Jl.,l4.00 45.219.00 " 11'1.10 10.014,00 IVJM,OO 

" IIS.ll JS.r.oo.oo •6.951,00 " ... , 10.512,00 a.s74.oo .. !!S.]% 37.3911.00 49.311,00 " lf(.lZ u.ou,oo 16.176,00 

" IIS~ 13 3~.zn.oa 51.186,00 " 111.13 11.!.84,00 16.an.oc .. 1!5.14 41.226,00 '>3.746,00 " NI,U 12'.166~00 1).483,00 ., 115.15 43.294,00 s&.ln.oo " tt!.IS IZ..nJ,DO 18.167,0/J .. I!S.16 45.4&2,00 S.I.S%,00 " 111.16 U.408,00 18.870,00 .. KS.. n 47.1J6,00 51.112,00 ,. 
'"· 17 

14.061,00 I~.SCS,0(_ 

" NS. 18 Yl.lii,OO 6-C.2,6,Cfl " 111.18 14.716,00 20.263,0> 

" NS.\9 2.6zs-.oo 67.0!,00 " JM. l9 1~.su.oo Z\.048,0C: 

" NS.20 SS.2&l,OO 70.JJ1,00 " lfl.ZO 16'.l02,00 n.97B.~C 

" ~~~- 21 S3.020,00 74.l51,a.l " 11'1.21 17.\ZO,OO n.C31,C!• 

" ~~~- u 60...926,00 78.0",00 " lf';.ll 17.979.00 ,4.llil.O< 

" 11~. 23 &:I.!!ES,IlC 81.!70,00 , IIH.2l 1a.~n.co 2S.t<.?.n~ 

" ~~~- 7t 67.162,00 86.067,00 " I!H.24 19.Gl7.DO 26.7:;7,0' 

" H5.2S 10.524,00 90.375.00 " "'·" 10.826,00 2s.o.n.oo 

" IM.U l1.96<;.,00 29.'78,00 

" 1M, v l2.~60.00 J0.9!>',cn 

~~ 11!1.26 l4.lCo,OO 32.4!19.1X' 

:: ~~ 2S.J06,00 34.11~.00 

" 26,S4B,Oii_ 35.831,00 

" ll!I.Jl 27.S~9.n, n.Gn,oo 
39r40 rm.J? 30.0?U.~~ •c.~~;:.tl'J 
41 .. ~l NH.3J Jl.IOl." ~~. u~.«; 

43 .. 4~ tr •. H J~-~14.1';) (8.1~1.00 

·~ ~ '~ ~~- 3~ -':O.iH.o::- ~:.·~~.r..• 

ll.!...!..L..!l 
LO ~9 ~.907, de :n .. 

""'" tATI:GOil1ASFtmCJONAIS 

Al'lliGLEGISLATlYO a} Titnleal~1~hlho 
(CD·Iol·010} 

b)'F.oqulgrafoLegllla· 

"~ 

c} In~potor 6e Segun_!!. 
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tlvo 

e}t.g~ntcde~unnça 
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f} ~~~~t<'n.te o!lt Pleni 

SERVIÇOSAUX1UA• a}~ente,..,lnlstrat! 

'" {CD·SA•WJ) 

b)Datllôgnfo 

SFJIVI~O Dt TIIAHS• 
PilHE OF'!~l~ E 

a)Motorlsta0fl<.ia1 

PORiAAIA 
(CD-TP•1201l) 

bJ Mtnt~ de Portarll 

llJTAASATtYIOI.DES 1) íecn!cgdc! Moolnt~ 
DEIIlVELSUP(llat ~""' (c:tl-itS-900) 

b)l'a.,..cêuttco 

c)Hidteo 
[jornada~6 
h<rts) 

d} íecnlco e- t-lnlw 
c.çio Sat.lal 

<~1 lEc~lco e~~ Rl!&btli ., ... 
f)l'nf<lrwelre 

g) olrq~lto:to 

hJConbdor 

t)E"''cn~lro 

OOTRAS ~TIVTOJIOES 
DEN1VHMC010 

a) Ai~nt~ de COOOOJnlç~ 
çaoSocl&l -

(CD·HM-1000) 
b)A;ent<ldcS......-Iços 

~l.,.ont~rcs 

e)Au-"li&rdotnf<'l'· .. ~ 
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ClASSE't' ·HSUail 
Cl.J.SSE'I' ·HSila16 
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ClASSEtsPECIM.•IIS221U 
CLASSE 'C' ·HSI7aZI 
CLASSE "li' ·HS12t" 
CI.JSSE'A' ·HS 71fl 
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a:ASSE"C" ·lfll9&Zl 
CLASSE'I' • MllS a 11 
CLASSE'I-,' ·tllllal4 

Cl.AS~lS?tCIAL •NM30a::IZ 
Q:ASSE't" ·M12S•U 
tlASS( "B' -11'121•« 
tLUSE 'A' ·11'117alll 

CU.SS( ESl'ECl.ll. ·~H t1 1 Z3 
CLASS~ "I' ·1Ml7aZO 
CJSS( .,. ... 9•1' 

CD·Tf'·120l CI.J\SSEtSI'tttAt-ftt\4a1$ 
ClASSE'B' ... 9al3 
CUSSE'A" ... " . 
CLASSEESrECIAI.·HHIIa13 CD·TI'·12lll 
ti..ASSE"B" -~ 6a10 
Q.ASSE'A' ... ,, ' 

CD·NS·~23 CU.SS[ESPECIAL·If52:ZaZS 
ctASSE'C" •HS17•tl 
CtASSE'I' ·IIS121U 
a.ASSE"A" ... Stll 

~IIS.908 tlASSE[Sl'[CIAl•IIS:rtaZS 
CJ.AS>;!'B" wll$14&21 
CLASSE"A' ... Sata 

CD-HS·901 CUSSE 'C' -IIS1Sa2l 

""""'" ·NSI5a11 
Cl.ASSE'A' ·I!S1l•l4 

ttl-11~31 a.J.SSt ESP!CIAL. • IIS 19 121 
CI,ASS('C" ·11514&18 
C!.JSSE'J" ... 9a13 
CI.ASSE'1.' 

_., 
" . Cl.ASSEESPtt!AL·NSl9a:tl 

C'I.ASS('B" w NS 10 • 1! 
CLASSE 'A" . ., ,, ' Cl.ASSEESPfCIAL·IIS1'taZ1 
ClASS!'8' - 115 11 a la 
tl.AS5[ .,.. .., I aiO 

CD·NS-917 tvsst:ESI'tClAL• HSZ2 t25 
cusst ·c• ·HSI7•21 
OJSS.("B' • IIS 12 I 1~ 
ClASSE "A" . ., '>•11 

C!l·!IS<-924 CU.SSitS!'!CUl.•NSt2a2S 
ClASSE 'C" ·NS17aZ1 
CLASS<:'B' wN'SJ2&1' 
CI.Mst 'A' ., Sa 11 

ctl·HS·91S Cl.ASS!ESP(CIAI.·NS22a25 
tLAr.st·c· ·IISI7al1 
CU.SS!"tl" ·1151211& 
ttASSt "A" . ., 5111 

CD·NH-1032 CUSSI:ESPEC1Al·lf130al2 
I:LASSE'B' ·»12-1•29 cu.s.sc .,. ·Jti!HaZ3 

CD-Itl·\0001 CtAS5[(Sp(C!Al·*i30a3l 
Cli\SSE"B" ·1*124&2' 
CLASSE ·~· ·11:'117aZ3 

Cll·NM·1001 ClASSEESl'tCIM•HI\lOalZ 
CLA>SE "S" • Hl1 Z4 a 2~ 
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r~UPOS CAlrGORJAS TllliCIOHAIS 

d} Oesenhtst.l 

e) íecnfco ele ConUb!. 
Jid&de 

f} íecnlco ea Radfal2_ 
lcgfJ. 

g) A9:ente de Mecantz!_ 
çao de Apoia 

h) luxilfar s Assun-
tas CUltur~rls 
(jcrnlda ele 8 ..... 
ras) 

f) Telefonfst.l 

j) Agmte de TelKOIIIII 
Tricações e Eletrf= 
cidade 

1} Agmt.e de SerY1ças 
~ t:ngenh.ari<l 

COOIGO 

CD-Ift-1014 

CD-~-104Z 

CD-Pfl-1003 

CD-tff-1043 

CD-ftt:-1026 

CO-NH-l().Q:4 

tD-111-1027 

C!HIM-1013 

RErrRt:NCiAS Dt: VENCIRENTO 
W SALARIO POR CLASSE 

O.ASS( t:SPECIAL - 1M JO J. 3Z 
CLASSE •a• - lf.t 24 a 29 
CLASSE •A• - lfl 17 a ZJ 

ClASSE ESPECIAL - HK 30 a JZ 
CLASSE •s• -. HH 24 a 29 
CLASSE •A• - 1ft l1 a 23 

ClASSE ESPECIAL - ftt: 26 a Z8 
ClASSE •s• - KK 23 J. 25 
CLASSE •~o• - 1f1 17 ..a 22 

CLASSE ESPECIAL - Nl'l· 30 a 32 
CLASSE •c• - HH 25 a 29 
CLASSE •s• - NH 19 a 24 
CLASSE .,.,. - NM 12 a 18 

CLASSE ESPECIAl - 1f.l 30 a 32 
CLASSE •c• .. ffl 23 a 29 
CLASSE •a• - MM 15 a '22 
CLASSE .,.. - NM 6 a 14 

CLASSE ESPECIAL - HH 17 a 19 
CLASSE •s• - NH 12 a ló 
CUSSE •~o• - rt4 4 ~ 11 

CLASSE ESPECIAl - NM 30 a 32 
CL.ASSE"D" -NM25a29 
CLASSE '•t• - rt4 20 ~ 24 
CLASSE •B• - NM 13 a 19 
CLÀSSE •A• -- N1 5 .a 12 

CLASSE ESPECIAl - NH 30 ~ J2 
CLASSE •o• - NM 23 a 29 
CLASSE •c• - NM 16 .a 22 
CLASSE •a• - NH 7 ~ 15 
CLASS! "A• - tti 1 a 6 

OUTRAS ATIVIDAOES .. ) AJxfliar Openu:ia- CD-NH-100& CLASSE ESPECIAl - tf1 24 a 26 
CLASS[ ·o• - NM 20 a 23 DE KlVE.l HEDIO nal de Sen-iças Di_ 

(CD-HH-1000) lfersas CLASSE •c"' - N-1 14 I 19 
CLASSE: •B• - NH 5 a 11 
CL.ASSE •A• - ftH 1 a 4 

n) íecnica de LaborJ.- G-HJ+-1005 
tiirio (jcrnad<t de 
8 heras) 

CLASSE ESPECIAL - NK 30 a 32 
ClASSE •c• - Nl1 25 a 29 
ClASSE: "B• - MM 17 a 24 
Q.ASSE "A" - JM 1 a 6 

o) Age!U de C.fnefat2, CD-HM-1033 
9"'afh1 e Microf11-..... CLASSE ESPECIAL • NH 26 a 28 

CLASSE •c• - MM 20 & 25 
CLASSE •s• - ft( 14 a 19 
CLASSE "A" - NH 1 & 7 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Ch•il 
e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 32, DE 1982 
(NO 3.183/80, na Casa de origem) 

Altera disposith·os da Lei nQ 4.769~ de 9 de setembro de 1965, que 
Hdispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração, e 
dá outras prm,idê-nciasH: 

O Congresso Nacional decreta. 

Art, 1"' A Lei nO? 4.769. de 9 de setembro de 1965, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. l'~ O Grupo d<l Confederação Nacional das Profissões 
li hera is, constante do Quadro de Atividades e Profissões anexo à 
Consolida~~o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 
5.452. de 1., de maio de 1943, fica acrescido da Categoria Profissio
nal de Administrador. 

Art. 2\' A <ltívidade profissional de Administrador será exerci
da, como prolissJo liberal ou não, mediante: 

Art. 3\' O excrdcio da profissão de Administrador é privativo: 

Art. 4~' Na administrução púhlicu ou privada é obrig:.Jtória, a 
partir da vigência destu lei, u apresentação du carteira de identidade 
profissional, para o exercício de qualquer cargo, emprego ou função 
privativa do Administradur. 

* l"' São privativos do Administrador: 
aJ os cargos, empregos e fun~õcs, como tal denominados nos 

qu~1dros. tabelas e n.:gulamentos dos órgãos e entidades públicas e 
p~1rti~..:ularcs: 

hl os cargos, empregos e funções de magistério em matérias 
tb.:ni~..:u .. ou científicas do campo da Adminístraçào, em qualquer 
ramo dt.l ensino superior, públicl) ou privado: 

t'l ns cargos. empregos ou funções que, mesmo com outras de
nl)min<H;ôes. requeirum a execução de ati v idades próprias ao campo 
es.pcciflco do Administrador, como definidas no art. 29 desta lei; 

di o<; l'-:lr!!O:O., empregos e funções de direçào, chefia, assessora
mcnto t: assisténcia cm geral nos campos da Administração, referi
dos no art. zv desta lei. 

§ 29 O órgão federal de fiscalização da profissão de Adminis
-tradqr podei-á definir, em relaÇà'? ao parágráfo anterior: 

a) as matérias referidas na alfnea b, a partir dos currículos fixa
dos pelos Conselhos Federal e Estaduais de Educação; 

b) os cargos, empregos e funções mencionados na alínea d, 
para cujo exercício, nas organizações públicas ou privadas, seja ne
cessária a habilitação de Administrador. 

~ 31' A apresentação da carteira de identidade profissional não 
dispensa a prestação de concurso, quando exigido para o provimen
to do cargo, emprego ou função. 

Art. 5o (Revogue-se) 

Art. 79 

h) aprovar anualmente o orçamento e as contas da Autarquia e 
decidir sobre a alienação de seus bens imóveis; 

Art. 15. 
Parágrafo único. O registro a: C}lú!-se refere este artigo fica su

jeito ao pagamento de taxa que vier a ser estipulada pelo órgão fede
ral de fiscalização do exercício da profissão de Administrãdor. 

16- . ·-···"·'·' ·-· ·-· ... '·'·" ............................. . 
a) multa de I (uma) a lO (dez) vezes o maior valor de referência 

vigente no País, na forma da Lei nç 6.205, de 29 de abril de 1975, aos 
infratores de qualquer artigo." 

Art. 2Q O Conselho Federal e os Conselhos Regiona-is de Técnicos de 
Administração criados pelo art. 69 da Lei n9 4.769, de 9 de setembro de 1965, 
passam a denominar-se, respectivamente, Conselho Federal de Administra
dores- CFA e Conselhos Regionais de Adminisfradores- CRA. 

Art. 3"' O CFA poderá disciplinar o registro de egressos de cursos de 
nível médio profissionalizante, de cursos de nível superior de curta duração 
(Tecnológicos), de cursos de mestrado, doutorado e afins, cuja definição de a
tribuição se fixe pelo perfil profissiográfico do Admínistrador. 

Art. 4<? Os instrumentos instituidores das empresas, entidades e escri
tórios, de que trata o art. 15 da Lei n9 4.769, de 9 de setembro de 1965, somen
te serão registrados pelas Juntas Comerciais ejou Cartórios de Registro Civil 
de Pes~oas Jurídicas se acompanhados de documentos indicando o nome e 
número de registro do Administrador responsável técnico pelo seu funciona
mento. 

Purügrafo único. É fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
da vigênci<J de..-; ta lei para que as empresas, entidades ou escritórios de que tra
tu este urtigo, j[í em funcionamenfo, encaminhem à Junta Comercial ejou 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de sua jurisdição o nome e o 
número de registro do respectivo responsâvel técnico. 

Art. 5"' Os valores das anuidades, taxas, multas e outros emolumentos 
devidos pelos profissionais e pessoas jurídicas aos Conselhos Regionais a que 
estejam jurisdicionados serão fixados, anuÜlmente, pelo Conselho Fededral 
de Administradores para vigência no exercício seguinte. 

Art. 69 Os débitos de pessoas físicas ou jutidicas para com os Conse
lhos Regionais de Administradores, quando saldados após o seu vencimento, 
ulém dos jurus c multas a que estiverem sujeitos, serão corrigidos monetaria
mente. 

Art. 79 A comprovação do pagamento das anuidades ao respectivo 
Conselho..> Regional será necessária para -que seja efetivado o pagamento de 
std{lrios aos Administradores nomeados ou contratados por -organizações 
púhlicus ou privadus. 

Art. K<~ _Os diplo_mados po~ Escolas ou Fuculdades de Administração, 
cujos diplomas não tenham sido registrados, mas estejam em processamento 
nos úrgi:ios competentl.!s, poderão exercer a profissão, mediante registro pro
visório. na forma e pelo prazo que estabelecer o Conselho Federal de Admi
nistradores. 

Art. 9\' Sç_r(J autornaticamcn_tc canl..êelado o registro do profissional ou 
da pesso<1 jurídic~l que deixar ~.k cfctuar o pagamento da anuidade a que esti
,·cr sujeito. durante 2 ldoi:-.) anos consecutivos. sem prejuízo da obrigatorie
dade do pug.amcnto da dívida. 

~ I'' O profissional nu pessoa jurídica que tiver o seu registro cancdado 
e desenvl)lver qual4uer atividade privativa do Administrador estará exercen
do ilegalmente a profiss:to e, portanto, sujeito à multa de que trata a alínea a 
do art. 16 du Lei n<? 4.769, de 9 de seteiribro de 1965, calculada pelo seu maior 
valor. 
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§ 29 Os rcgistrOs cancelados poderão ser reabilitados mediante novo re
querimento, satisfeitas, além das anuidades em débito, corrigidas monetaria
mente, as multas impostas e as demais taxas e emolumentos regulamentares. 

Art. 10. Só poderão ser admitidos em licitações, para execução de ser
viços próprios do campo profissional a que se refere esta lei, os profissionais 
ou pessoas jurídicas que apresentarem prova do pagamento de anuidade para 
com o Conselho Regional de sua jurisdição. 

Art. ll. O CFA será-sempre Consultado sobre qualquer proposição que 
pretenda alterar a legislação do Administrador. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDESAÇliO 
DAS COMISSOES PERMANENTES . 

LEI N.o 4. 769, DE 9. DE SETEMBRO· DE m65 

Dispõe sobre o exércício da profissão de téCnico de 
a!J.ministração, e dá outras providências. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguln te Lei: 

Art. 1.0 O Grupo da Confederação Nacional dàs Pioffssõe_s_ Li.:. 
berais, constante do Quadro de Atividades e Profissões, anexo à 
Consolidação <;ias Leis do Trabalho, aprovada pelo D~creto-lei ~ 
5.452, de 1.0 de maio de 1943, é acrescido da categoria profissional 
de Técnico de Administração. 

§ .1.0 VETADO. 
§ 2.0 Terão os mesmos direitOs e prerrogativas dos bac;haréis 

em Administração, para o provimento ·ctos cargos de -Técnico de 
Ad:ninisti"ação do Serviço -público Federal, os que hajam sido df
plomados no exterior, .em ct;[rsos regulare::; de administração, após a 
reva~idaçilo dos ,diplomas no M:inistério da Educação e Cultura, bem 
como os que, embora não diplomados, VETADO, ou diplo~ados 
em outro3 cursos _de ensino superior e médio, contem cinco ·anos, 
ou mais, de atividades ·próprias ao campo· profissional de T~cnico 
de Admi~:istração; VETADO. 

P..rt. 2.0 A atividade profissional de Técníco de Administração 
será exercida, como profissão liberal ou não, VEI'ADO, mediante: 

a) pareceres, relatórios, planos, projetes, arbitragens, laudos, 
assesoria e:m geral, chefia intermediária, direção superior'; 

b) p~quisas, estudos, anãlise, interpretação, plane}antento~ 
i ~r p!an tação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da 
t-~.dministração VETADO, como administração e seleção de pessoal, 
crganízaqão e métodos, orçamentos administração de mat·er:al, 
admir..istração finan~ira, relações públicas, administração merca
dológica, administração de produção, relações industriais, bem cnmo 
outros campos em que esses .se desdobrem aos quais sejam conexos; 

c) VETADO. 
Art. 3.0 o exercício da profissão de Técnico de Administração 

é privativo: 
a) dos bacba'réis- em Administração Públlca ou de Empresas, 

diplomados· no Brasil, em cursos regulares de ensino superior, ofi
cial, ofic!~lizado ou reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo 
Conse1ho Fedetal de Educação, nos termos da Lei n.o 4. 024, de 20 
de dezembro de 1961; 

b) dos diplomados no exterior, em cursos ragulares de Admi
nistraçã~. após a revalidação do diploma no Ministério .da Educa
ção e Cultura, bem como dos diplomados, até à fixação do referido 
currículo, por cursos de b3.charelado em f_dministração, devida
mente reconhecidos; 

c) dos que. embora não diplomados nas_ termos das alíneas 
s.nt,2'riores ou diplomados em outros cur::os superiores e de ensino 
médio, coritem, VEI'ADO, cinco anos, ou nlais, de atividades pró~ 
prias no campo profissional di? Técnico de Administração definido 
no art. z.o 

Parágrafo único. A aplicação deste artigo não prejudicará a 
situação dos que, até a data da publicação desta Lei, ocupem o 
car;o de Técnico de Administração. VETADO; os quais gozarão de 
todos os direitos e prerrogativas estabelecidos ne.ste diploma legal. 

Art. 4.o Na administração públ!ca, autárquica, VE'TIADO. é 
obrigatória, a partir da vigência desta Lei, a apresentação de di
p!oma de Bacharel em Administração. para o provimento e exercí
cio de cargos técnicos de administração, ressalvados os direitos dos 
atuais ocupan tés de cargos de Técnicó de Administração. 

§ 1.0 Os cargos t3-cnicos a. que se refere este artígo serã~-dcfi
nidos no regulamento da presente Lei, a ser elaborado pela Junta 
Executiva, nos termos do artigo 18. -

§ 2.0 A apresentaç2.o tio diploma não dispensa a prestação de 
concurso, quando ex!gido para o provimento do cargo. 

Art. 5.0 Aos bacharéis em Administração é facultada a ·ins
crição nos concur.scs, para proyim~nto das cadeiras de Administra-: 
ção VETADO, exist,entes em qualqu~r ramo do ensino técnico ou 
superior, e nos dos cursos de ~dministração. 

Art. 6,0 .S.§ o criados o Conselho Federal de Técnicos de Admi
nistraçfo (CFTA) e os Cons·elho Re'gionais de 'J;"écnicos de Adminis
tração (CRTA)_, __ constituindo e~ _seu conjunto urna autarquia do
tad~ de personal!dade jurldico de direito público, com autonomia. 
técnica, adminis~rath:a e fiQanceir·a, vinculada ao Ministério do 
Tta.bz.Jho e Prev!dé:l'!ia Ecc:at 

Art. _7.0 O Conselho Federal de 'Técnicos de Administração, 
com sede em Brasll!a,-DLstrlto Federal, terá por f!nanlldade: 

a) propugnar por uma adequ3.da. cOmpreensão doS problemas 
administrativos e sua racional solução; 

b) ·orientar e disciplinar o exerC:clo da profissão de Técnico de 
Aãmlnistração; · 

c) elaborar seu regimento ipterno; 
· d) dirimlr dúvidas suscit&da.s nos.C.onselhos Regionais; 

e) examinar, modificar .e aprovar os regimentos internos dos 
Conselhos Regionais; · 

n Julgar em última instância, os recursos de penalidades im
postas pelos CRTA; 

g) votar e .alterar o Códi:go de Daontologia Administrativa. 
bem como Zelar pela sua fiel execução, ouvidos os CRTA; 

h) aprovar an..ualmente o orçamento e as contas da autarquia; 
i) promover estudos a campanhas em prol da racionalização 

administrativa do País. 
Art. 8.0 OS Cohs~Ihos Regionais de Técnicos de Administração 

(CRTA), com sede nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal, 
terão por finalidade: 

a) dar execução às diretrizes formuladas pelo Conselho Fe
deral de Técnicos de Administração; 

li) fiscalizar, na área da respectiva jurisdição, o exercício da 
profissão de Técnico de f_dminjstração; 

c) organizar e manter o registro de Técnicos de AdminiStra-
ção; · 

d) julgar as infrações e impor as penalidades referidas nes
ta Lei; 

-e) expedir as carteiras profissionais dos Téc:Iicos de Adminis
tração; 

n· elaborar o seu regimento interno para exame e aprovação 
pelo CFTA. 

Art. 9.0 O Conselho Federal de Técnicos de Administração 
compor-se-á de brasileiros natos ou natur·alizados, que. satisfaçam 
as exigências desta Lei, a terá a seguinte constituinçã:o: 

a)· nove membros ~efetivos, eleitos pelos representantes dos sin
dicatos e das associações profission_ais de Tácnicos de .f\dministra
ção, que, por sua vez, elegerão dentre si u seu .. Presidente; 

b) nove membros eleitos juntamente com os membros efetivos. 
Parágrafo único. Dois terç-os. pelo menos, dos membros efeti

vos, assim como dos membros suplentes, serão neCessariam·ente ba
charéis em Administração, salvo nos Estados em que, por motivos 
relevantes,_ ~sso não seja possível. 

Art. lO. A renda do CFI'A é cbnstituída de: 
a) vinte por cento (20%) da renda I.>ruta dos CRTA, com ex

ceção dos legados, doações ou mbvenções; 
b) doações e legados; 
c) subvenções dos Governos Federal, Estaduais ~ Municipais, 

ou de empresas e instituições privadas; 
- d) rendimentos patrimoniais; 

e) ren~as eventuais. 
Art. I!. O:S CRTA serão constituidos de nove membros, eleitos 

da mesma forma estabelecida para o órgão federal. 
Ai't. 12. A renda dos CRTA será constituída de: 

a) oitenta por cento (80%) da anuidade estabelecida pelO CFTA 
e revalidada trl,enalmente; 

b) rendim-entos patrimoniais; 
c) doações e legados; 

d) subvenções e auxílios dos Governos Federal, Estaduais e 
instituições part.icularcs: 

e) provimento das multas aplicadas; 
f) rendas eventuais. 
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Art. 13. Os mandato3 dos_ membros _do CFrA e os dos. rr..em
bros dos CRTA seráo de 3 (trê_s) anos, poclcnrlo ser renovados. 

~ 1.0 Anu~lm::lte, far-se.-á a renovação do terço dos mem-
bros de CFTA e dos CRTA. -

§ 2.0 Para os fins do parágrafo anterior, os membros da CFT~1 
e dos CRTA, na primeira eleição que se _realizar nos termos da 
presente Lei, terão- 3 (três), o mandato de 1 rum) ano, 3 (trtsl 
o de 2 (dois) anos, e 3 (três), mandato de 3 (três)- anOs. -- -

Art. 14. Só poder5o exercer a profissão de TWnico de Admi
nistrar~o os profiSsionais devidamente rcgistrW.os- nos CRTA, pelos 
quais será expedida a ·carteira profissional. 

§ 1.0 A falta do registw . .torna· ilegal. punivel, o exercício da_ 
profissão de. ,T~cnico de Administração. 

§ 2.0 A carteira profisEion"J.l servirá de prova para fins de 
exerci cio ~rofissiorral, de carteira de identidade~ a_terá_ f_é .eril. todo 
o território nacionaL 

Art. 15. Serão obrigatoriamente registrados ~Jlõs CRTA as 
empresas, entidades e escritórios técnicos que explOre>m, sob qual
quer forma, atividades do Tecnico de Administração, enunciadas 
nos termos de.sta Lei. 

§ 1.0 VETADO. 
§ 2.0 O rel_islrb a que se referent est-e artigo·- VETADO será 

feito gratuitamente pelos CRTA. 

Art. 16. O:s Conselhos Regionais de Té-cnicos de Admini.ztração 
aplicarão pEnalidades_ aos infratores dos dispositivos desta Lei, as 
quais poGfrão ser: · -

a) multa de 5o/::· tcinco por centoJ a 50% (cinqü:mta por ccntol 
do maior salário mínimo vigente no País aos infratores de qual
quer artigo; 

b) suspensão de sei;;; meses a um ano ao proJission_ai que cte
morst:ar incapacidade técnica no exercício da profissão, assegu
ran:l.o-lhc ampla·d.efesa; 

c) suspensão, de um a cinco anos, ao profissioilal que, no- âm
bito rte sua atuação, for responsâvel, na parte técnica. por falsidade 
do _documento, ou por dolo, em pare-cer ou outro documento que 
assmar. 

§ 1.0 TITADO. 

fi 2. 0 No caso de reincidência da mG:s:..ua infração, praticã.da 
dentro do prazo de cinco ano.s, após a primeira, além da aplicação 
da multa ~m dobro, será determin::tdo o cancelamento do regist-ro 
profissio:1:1l. 

Art. 17. os Sindicatos e Associações Profis-slohais de Técnicos 
de Administraç5.o cooperarão -c_otn- O CFTA pira a. divulgação das 
:r..odernas, técnicas de administração, no exercício da profissão. 

Art. 18 Para promoção das medidas preparatórias à exe
cuçto dé::sta Lei, serã. constituida pQr Decreto do Presidente- da 
República, dentro de 30 dias, uma Junta Executiva integrada de 
dois representantes indicados pelo DASP, ocupantes de cargo de 
Técnico de Administração; de dois bacharéis em Administração, 
representantes indicados pel1 Fundação Getúlio Vargas; de três 
bacharéis em Administracã0, !'tpre:sentantes das Universidades que 
mantenham curso superior dt:: Administração, um dos _quais indi
cado p-ela Fundação Universidade de Brasília e os outras dois por 
indicação do Ministro da Educação. 

Parágrafo úhico, Os i'ep:i'esentantes de que ~rata _este artigO 
serão indicados ao Preslde:J.te da Repúblic::t em llsta dúplice. 

Art. 19. A Junta Executiva de que trata_ o artigo anterior 
caberá: 

a) elaborar o projeto ele regulamento da pres-ente ~ei e sub
metê-lo à aprovação do Presidente da República: 

b) proceder ao registro, como Técnico de Administr_ação, dos 
que requererem, nos termos do art. 3.0 ; 

c) estimular a iniciativa dos Técnicos de Administração na 
criação -de assOCiações- profissionais e sindica tos; 

d) promover, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a realização 
das primeiras eleições para a formação do Conselho Federal de 
Técnicos de Administração cCFTA> e dos ConselhOs Regionais de 
Técnicos de Administração ( CRTA). 

§ L0 Será direta a eleição de que trata a alínea_ '~d" deste 
artigo, nela \'Otando todos os que forem registrados, nos termos da 
alínea ''b". 

§ 2.0 Ao formar-se o CFTA, será extinta a Junta Executiva, 
cujo acervo e cujos ·c-adastros serão por ele abson;idos. 

Art. 20. O disposto. nesta Lei só se aplicará aos serviços mu
nicipais, às empresas privadas e às autarquias e socledades de eco
nomia mista dos Estados e Municípios, após comprovação, pelos 
Conselhos Técnicos de Administração, da_ existência, nos Muni
dpios em que esses serviços, empresas, autarquias ou sociedades de 

ec;:;::omia mista tenham sede, de técnicos legalmente habilitados, 
em núrr.-ero .suficiente para o atendimento nas· runçõ·es que lhe 
s.~o :r:rór.rias. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22. Revo.t.am-s-e as disposições em. contrário. 

·LEI N.0 6.642, DE 14 DE MAIO DE 1979 

Altera dispo~ftivos aa Lei n.0 4. 769, de 9 de setembro 
de 1965, Q.ue dispõe ~cbre o exercício da profissão de Téc
nico de Ad;.ninistração. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o CongressO- NaciOnal decreta e eu sanciono a 

s-e-gui.n te Lei: 
A,rt. 1.0 o art. 8.0 da Leln.0 4.7&9, de 9 de sel.!!mbro de 1965, 

é acrescido da seguínte anne~~ -
"Art. 8.0 

g) eleger um delegado e um suplente para a assembléia 
de eleiçãb dos membros do Conselho Federal, de que trata 
a alinea a do art. 9.0 " 

Axt. 2.õ- A alínea a do art. 9.0 e o art .. 11 da lei referida 
no arUgo anterior passam a vigorar com a seguinte re-
tlação: · · 
"Art. 9.0 

a.) nove membrQS efetlvos, eleitos em escrutínio secreto e 
-maiOria- absoluta de votos,- em assembléia dos delegados 

dos Conselhos Regionais, que, por sua vez, elegerão entre 
si, o respe-ctivo Presidente;" 
"Art. 11. Os Conselhos Regionais de Téc.nicos .de Admi
nistração serão constituídos de nove._m,embros,- eleitos em 
escrutínio secret_o e maioria absoluta-de votos, em assem
bléia, dos registrados em_ cada região e que esteja:'m e·m 
gozo de seus direitos profissionais." 

Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

L~! N. 0 6. 205, DE 2B I:íE ABRIL DE 1975 

Estabelece a desc3.racterizaçio -do salário mínimo éomo 
fator de correção monetária e acrescenta parágrafo único 
ao artigo 1.0 da Lei n.0 6.147, de 29 de novembro de 1974. 

O Senhor Presidente da República, 
Faço saber que o Con;tesso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. 1.0 Os valores monetários fixados com base no salário 

minimo não --serão considerados para quaisquer fins de direito. 
§ 1.° Fica excluída da restrição de que trata o caput deste 

artigo a fixação de quaisquer valores salariais, bem como os se
guintes valores ligados à legislação da previdência social, que con
tinuam vinculados ao salário mínimo: 

r - Os benefícios mínimos estabelecidos no artigo 3.0 da Lei 
n.O 5.890 de 8 de junho de 1G73; 

I~ -:-_ a cota do_ salário-f~ília a: que se refere o artigo 2.0 da 
Lei n.o 4. 2·66 de 3 de outub~o de 1Stl3; 

III - os beneficias do PRORURAL !Leis Complementares 
n.0 s 11, de 26 de maio de 1971, e 16, de 30 de outubro de 1973), pa-
gos pelo FUNRURAL; · 

IV- o salário base e_ o_s_ __ benefíclos da Lei n.0 5.859, de 11 de 
dezembro de 1972; 

V- o benefício instituído pela Lei n.0 6.179, de .11 da dezem-
bro de 1974; 

VI - tVeladoJ. 
§ 2.0 tVetadoJ. 
§ 3.0 Para os efeitos da disposto no art. 5.0 da Lei n.0 5.890, 

de 1973, os mOntantes_ atualmente correspondentes a 10 e 20 ve
zes o maior salário minimo vigente serão corrigidos de acordo com 
o índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

§ 4.0 Aos contratos com prazo determinado, vigentes na da
ta da publicação desta Lei, lr.clusive os de locação, não se aplica
rão! até o respectivo término, as disposições deste ar~go. 

Art. 2.0 Em substituição à correção pelo salário mínimo, o 
Poder Executivo estabetecerá sistema especial de atualização mo
netária. 

Parágrafo único. O coeficiente de atualização ihonetária, se
gundo o disposto neste artigo, será baseado no fator de· reajusta
fl'!_e:r.to salarial a que se referem os artigos 1.0 e 2·.o da Lei n.o 6.147, 
de 1974, excluído o coeficiente de aumento de produtividade. Po
derá estabelecer-se como limite, para a variação do coeficiente, a 
variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 
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Art. 3.0 • O art. 1.0 da Lei n.o 6.•1'47, de 1974, fica acrescido de 
parágrafo único c_om a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Todos os "salárros súperiores a 30 
(trinta) vezes o maior salário míuJmo y_igeri.te no País 
terã,a, como reajustamento legal, obrigatório, um acrés
cimo igual a importância resultante d_a aplicação àqu-ele 
limite da taxa de reajustamento decorrente do disposto no 
capút deste artigo." 

Art. 4.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã,o, 
revogadas as disposições em contràrio. 

Brasília, 29 de abril de 197,5; 154.0 da Independência e 87.0 da 
República. - ERNESTO GE!SEL - Arnaldo Prieto. 

LEI N.0 6.708, DE 3lJ DE OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre a ccrreção automática dos salários, mo
difica a política salarial, e dá outras providências. 

Art. 21. Fica revogada a Lei n.0 6 .147, de 29 de novembro de 
1974, e demais disposiçõe,s em contráJ;-iQ. 

(À Comissão de_ Legislação Social.) 

PROJETO Df. I.f.l DA CÂMARA N• 33, DE \982 

(N' 1.309/79,.na Casa de origem) 

Torna obrigat<iria a inscrição do dístico que especifica nas emba
lagens de hehidas alcoólicas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i"' Nas embulagens das bebidas alcoólicas deverá co-nstar, obriga

toriamente, do dístico "Prejudicial ü Saúde". 
Art. 2<? Os ínfratores estarão sujeitos à multa variaYel de Cr$ 5.000,00, 

{cinco mil cruzeiro:.;) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), que será aplicada 
em dobro no caso de reincidência. 

Art. 3"' O Poder Executivo regulamentará a presente leí no prazo de 60 
(sessenta) dias, .:ontados de sua publicução. 

Art. 4"' Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 511 Revogam-se as disposições cm contrârio. 

(Às Comis.n)es de Saúdf!, de Economia e de Finahças.) 

!'ROJf.TO DE I. EI I>A C ÃMARA N' 34, DE 1982 

(N' 452/79, na Casa de origem) 

Modifica a rcdação do caput do art. lO da Lei n~;~ 5.108, de 21 de 
setemhro d(' 1966 - Código Nacional de Trânsito. 

O Congresso N~Jcional decreta: 

A rt. I\' O ~·aput do art. I O da Lei n? 5. 108, de 21 d~ scte_m}:>ro de 1966, 
passa a vigon.1r com a seguinte redaçà_o: 

"Art. 10 Os Departamentos Estaduais d_e_Trân_sito_, órgãOs-e
xecutivos com jurisdição cm todo o território do respectivo Estado, 
sedio dirigidos por engenheiros especialistas cm trânsito e deverão 
dispor dos seguintes serviços, dentre outros: 

Art. 2~> Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'-' Rcvug;;Im-se as disposições cm contrárlo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

lnstirui o Código Nacional de Trânsito. 

CAPITULO 11 

Da Administração do Trânsito 

ArL 10. Os Departamentos Estaduais de Trânsito, órgãos ixécutivos 
com jurisdição sohrr.:. todo o território do respectivo Estado, deverão dispor 
dos seguintes serviços, dentre outros: 

a} de engenhari<l de trânsito; 
h} médico e psicotécnico; 
c) de registro de veículos; 
d} de habilit<.1çào de condutores; 
e) de fiscalizução e policiamento; 

Jl de segurança c prevenção de acidentes; 
g) de supervisão e controle de aprendizagem para condutores; 
h) de campunhas educativas de trânsito; 
i) de controle e análise de estatística. 

(À Càmissào de Constiwicão e Jusli(a.) 

PROJETO Df. Lf.l DA CÂMARA N' 35, DE 1982 
(N' 5.528/81, na Casa de origem) 

__ , D!' iniciarh·a do Senhor Pr{'sidente da República 

Autori7.a o Departamento 7\!acional de Obras Contra as Secas
DNOC'S, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar os i~ 
mcheis que menciona, situados no :\tunicípio de Icó, no Estado do 
Ceará. 

O Congresso Nacional decreta_: 
. Art. i"" _ Fil:a autorizado o Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas- DNOCS a doar ao Munidpíõ-de Icó; iiO Estado do ceará, rnediarlte 
escritura pública, 4 (quatro) [ireas de terra de sua propriedade, com, respecti
vamente, 10.000 m~ (dez mil metros quadrados), 59.690 m2 (cinqUenta e nove 
mil, seiscentos e noventa metros quadrados), 114.391 m2 (cento e quatorze 
mil, trezentos e noventa e um metros quadrados) e 278.773 mz (duzentos e se
tenta e oito mil, setecentos e setenta e três metros quadrados), destinadas à 
..:onstruçào de um matadouro, de um centro esportivo e de dois conjuntos de 
casas populares. com o fim de implantar o Plano de Desenvolvimento do 
Perímetro Urbano da Cidade de Icó, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da 
data em que for firmada a respectiva escdtura. 

Parúgrafo únk:o. As áreas de terra de que truta o caput deste artigo têm 
a seguinte descrição: área n<.> 1: partindo do ponto lO-A com longitude de 
3B0 52' 03"' oeste e latitude de 06n 23'32" sul, deste_ com uma deflexão à direita 
de 00" 09" oo·· D rumo de 37" 45e00" NO, mede-se 298,00 m até o ponto 11-A 
com longitude de 33n 52'10" oeste e latitude de 06° 23'28" sul; deste com uma 
deflexüo ü esquerda de 00" 06' 00" E rumo de 37° 39' 00'' NO mede-se_ 
273,00 m até o pontO T2-A com longitude de 38 11 _5_2' t4" oeste e latitude de 
06" 23' 25·· sul: deste com uma dt!flexão à direita de 00° 04' 00'' D rumo de 
371143' 00" NO me_dc-se J56.00 m até o- pori.to l3-A com longitude de 
38" 5T 20" oeste e latitude de 06'1 23' 21" sul: deste co_m urna deflexão à direi_
ta de 00" 03' 00"' D rumo de 37" 46" 00'" NO mede-se 235,00 m até o ponto 14· 
A com longitude de 38" 52' 24" oeste e latitude de 06n 23' 18'' sul; deste com 
um~1 dCnexUo ü direita de 1211 4!r 00'' D rumo de 50() 44' 00" NO mede-se 
295.50 nl uté o ponto 15-A com longitude de 38° 52' 28" oeste e latitude de 
06" 2.3' 13" .<wl: deste com uma deflexão à _direita de 04n 33' 00" D rumo de 
55 11 I T 00" NO mede-se 81.50 m ~1té o ponto 16-A com longitude de 
3H'1 52' 29" neste e btitude de 0_6~ 23' 12" sul~ deste com uma deflexão à es-
4ucrda de 91" 26' oo·· E rumo de 33" 17' oo·· SO mede-se 23,50 m até o ponto 
17-M.O o..:om longitude de 3811 52' 29" oeste e latitude de 06° 23' 12'' sul; desJe 
c-om urna deflexão ü esquerda de 1611 34' 00" E rumo de 16° 43' 00'' 00-" SO 
mede-se 100,00 m até o ponto M-l~..:om longitude de 281., 52' 27" oeste t: latitu
de de 0611 23' li,. sul: de~ te com uma deflexão ú direita de 89n 60'00" D rumo 
de 73 11 IT oo·· NO mede-se 100,00 m até o ponto M-2 com longitude de 
38" 52' 2S" oeste e lutitudr.:: de 06°_2"3' 09" sul; deste com uma deflexão à direi
ta de- 89n 60' ao·· D rumo de 1611 43' 00" NE mede-se 100,00 m até o ponto M-
3 com longitude de 3811 52' 39" oeste e latitude de 06° 23' 1 O" sul; deste com 
uma def1exão ú dirdta de 8911 60' 00'' D ruino de 73n 17' 00" SE mede-se 
100,00 m uté o ponto M-0 com longitude de 381) 52' 29" oeste e latitude de 
06" 23' 12'" sul, ficando a~sim fechada a área de n° I com suas coordenadas 
gcogrúflcas: úrea no 2_: partindo do ponto RN-4258 IBGE da coluna da hora 
no centro da ddadc com longitude dC 3811 51' 39" oeste .e latitude de 
06" ~~· 07" sul: deste com uma deflexão à esquerda de 09° 2 I" 00" E rumo de 
09° 2f'ÔO" NO mcde~sc 16,00 m <Úé o ponto Ol-A com longitude de 
38° 51' 39" oeste e latitude de 06° 24' OT' sul: deste com unla deflexão à es
querda de 7811 21· oo·· E rumo de 8911 so· 00" NO mede-se 205,00 m até o pon
to 02-A com longitude de 38° 51' 39" oeste e latitude de 06° 24' 03" sul; deste 
com uma dt.!flcxà0 ü esquerda d_e 07 11 45' ao·· E rumo de 82° 25' 00" SO mede
se 232,00 m Uré o ponto 03-A com longitude de 38° 51' 38" oeste e latitude de 
061

' 23' 58" SuL deste ..:om um:.1 deflexãO à esquerda de 03 11 55' 00" E rumo de 
79'' 00' 00" SO medc~se 182,00 m até o ponto 04-A com longitude de 
38 11 51' 37'' oeste e latitude de 06n 23" 54" sul; deste com urnu d~flexão à direi
ta de 61'' 03' 00" D rumo de 39n 5T oo·· ·N-O mede-se 357,00 m até 0 ponto 05-
A com hmgitude de 381

' 5 I· 4~'~ oe_stC e latitu(fe de Ó6° 23; 49" sul; deste com 
uma denexào ~~esquerda de 01° 54' 00" E runl.o de 38().03' 00" NO. mede-se 
219,00 m atl! o ponto 06-A com longitude de 38° 5 t' 45" oeste e latitude de 
0611 23' 46'' sul; deste com uma denexão _à esquerda de 00° 21' 00'' E rumo de 
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37n 42' 00" NO mede-se _249,00 m até o ponto 07-A cOm longitude de 
38 11 SI' 49" oeste c l~ttitude de 06~ 23' 43" sul; deste çom uma deflexão à es
querda de 001

' 00' 08'' E rumo de 3711 34' 00'' NO mede-se 243~50 m até o pon
to 08-A comJongitude_de 38 11 51' 53" oeste c latitude de 06° 23' 40" sul; deste 
com umu defiexão à direita de 00" 45' oo·· NO mede-se 327TOO m <lté o ponto 
09-A com loneitude de 3811 SI' 58" oeste e latitude de 06° 23' 36,. sul; deste 
com uma dene~ào à esquerda de 00" 09' 00" E rumo de 37° J~6' 00" NO mede
se 310,00 m até o ponto lO~ A com longitude de 38° 52' 03" oeste e latitude de 
06° 23' 32'' sul: deste com uma deflexão à esquerda de 33° 04' 00'' E rumo de 
54'' 20' 00" SO_mede-se LO,OO m a)é o ponto M-0 com longitude de 38B 
D 52' 03" oesle e latitude de 06~_23' _3_2': sul; deste com uma deflexão à_esquer
da de 91" 17' 00" E rumo de 36" 57' 00" SE mede-se 105,00 m até o ponto M
I com longitude de 38° 52' O!" oeste e latitude de 061

) 23' 33" sul; deste com 
uma deflexão à direita de 90° 00' 00" D rumo de 53° 03' QO" SO mede-se 
170,00 m até o ponto M-2 com longitude de J8° ~1' 59" oeste e__latitude de 
06°23' 30" .sul: deste com uma deflexão à_esqucrda de 90° 00' 00" E rumo de 
36° 57' 00" SE mede-se 95,00 m até o ponto M-3 com longitude de38' 51' 57" 
oeste e latitude de 061

) 23' 31'' sul; d~te com uma deflexão à direita_ de 
90°00' 00" D rumo de 53° 03' 00" SO mede-se2!8,00 m até o ponto M-4 com 
longitude de 38° 51' 54" oeste e latitude de 06° 23' 38" sul; deste com uma de
flexão à direita de 90' 00' 00" D rumo de 36° 57' 00" NO medese 200,00 m até 
o ponto M-5 com longitude de 3.8° 51' 57" oeste e latitude de 06° 23' 26" sul; 
deste com uma deflexão à direita de 90" 00' 00" D rumo~ de 53' 03' 0.0" NE 
mede-se 387,50 m a"té o ponto M-6-0 com longitude de 38~ 52' 03" oeste e lati
tude de 06n 23' 32" sul, ficando assim fechada a área n"' 2 com suas coo_rdena
das geográficas; área n"' 3 padiúdo 9o ponto Ol-A com longitu_de de 38° 518 
r 39" oeste e latitude de 061) 24' 07" sul; deste com uma deflexão à_ direita de 
!3° 13' 00" D rumo de 03° 52' 00" SO mede-se 93,20 m até o ponto 01-B com 
longitude de 381) 51' 37" oeste c latitude de 06° 24' 07" sul; deste com uma de
flexão à esquerda de 97" 01' 00" E runto de 86' 51' 00" NE mede-se 250,00 m 
até o ponto 02-B com longitude de 38° 51' 37'' oeste e latitude de 06° 24' 12" 
sul· deste com uma deflexão à direita de 01° 17' 00" D rumo de 88B 
DÓs· 00'' NE mede-se 164,00 m até o ponto 03-B com longitude de 
38° 51' 37'' oeste c latitude de 06° 23' 15" sul; deste com uma deflexão à direi
ta de 86" 45' 00" D rumo de 05" 57' 00" SE mede-se 220,00 m até o ponto 04-
B com longitude de 38 11 51' 3_;r oeste e latitude_ de 06° 24' 15" sul; deste c_om 
uma deflexão à esquerda de 06° 36' 00" E rumo __ de 08° 53' 00" SE mede-se 
237,00 m até o ponto 05~8 com longitude de 38° 51' 28" oeste e latitude de 
06° 24' 16" sul; deste com uma detlexão à esquerda de 13° 26' 00" E rumo de 
22' 19' 00" SE mede-se 304,00 m até o ponto 06-B com longitude de 
38° 51' 22" oeste e latitude de 06° 24' 18" sul; deste com uma deflexão à e_s.:
querda de 01° 09' 00" E rumo de 23° 28' 00" SE mede-se 234,00 m até o ponto 
07-B com longitude de 33u 51' 12" oeste _e latitude de 06° 24' 20" sul; deste 
com uma deflexão ã direita de 91° 51' 00" D rumo de 68° 55~ 00" SO mede-se 
25,00 m até o ponto 08-B M-12 com longitude de 38° 51' 18" oeste e latitude 
de 06° 24' 20" sul; deste com uma deOexão it~squerda de 117° 44' 00" E rumo 
de 48" 49' 00" SE mede-se !69,00 m até o ponto II com longitude de 
38° 51' 16" oeste e latitude de 06° 24' 23" su_l; deste com uma deflexão à direi
ta de 10211 44' 00" D rumo de 53_~ 55' 00" SO mede-se 24,0 m até o ponto 10 
com longitude de 38° 51' 16" oeste e lªti_tude de_!l_6°_24' 23" sul; de~te com 
uma deflexão à direita de 86" 58' 00" D rumo de 39" 08' 00" NO mede-se 
11,50 m até o ponto 09 cofn longitude de 38° 51' 16" oest~_ e latitude de 
06° 24' 23" sul; deste com uma deflexão à esquerda de 86° 42' 00" E rumo de 
54° II' 00" SO mede-se 156,00 m até o ponto 08 com longitude de 38° 51' 14" 
oeste e latitude de 06° 24' 20" sul; deste com uma deflexão à direita de 
!8° 34' 00"0 rD rumo de 06" 24' 20" sul; deste com uma 5.6lexão à direita de 
!8° 34' 00" D rumo de 72" 45' 00" SO mede-se 330,20 m até o ponto 07 com 
longitude_de 38° 51' 12" oeste e latitude de 06° 24' 14" sul; deste com uma de
flexão à direita de_601) 42' 00'' D rumo de 46° 33' OO" __ NO mede-se 72,00 m até 
o ponto 06 com longitude de 38° 51' 13" oeste e latitude de 06° 24' !3" sul; 
deste com uma deflexão à direita de 01° 26' 00" D rumo de 47° 59'00" NO 
mede-se 96,00 m até o ponto 05 com longitude de 38° 51' 14" oeste e latitude 
de 06° 24' 12" sul; deste com uma deflexão à es_querda de 44" 3_2' 00" E rumo 
de 87° 29' 00" SO mede,se !69,00 m até o ponto 04 com-longitude de 
38° 51' 14" oeste e latitude de 06° 24' 09" sul; deste com uma deflexão à dird
ta de 94" 46' 00" D rumo de 02° l5' 00" NE mede-se 90,00 m até o ponto 03 
com longitude de 38° 51' 16" oeste e_latitude de 06° 24' 19'' sul; deste co~ 
uma deflexão à direita de 73° 24' "00" D rumo de 75° 39' 00" NE mede-se 
104,50 m até o ponto 02-cOin lOngitUde de 38° 51' 16" oeste e latitude de 
06" 24' li" sul; deste com uma deflexão à direita de 18° 29' 00" D rumo de 
85° 52' 00" SE mede-se 244,00 m até o poritó_O_J Cõm longitude de 38° 51' 16'' 
oeste e latitude de 06° 24' 16" sul;_ deste com uma_ deflexão à esquerda de 
39' 38' 00" E rumo de 54" 30' 00" NE mede-se 89,00 m até o ponto 0-0 com 
longitude de 38° 51' 17" oeste e latitude de 06° 24' 17" su_l; deste com uma de-

flexão [L direita d~ gQ11 26' 00" D rumo de_45'l 04' OO"_SE mede-se 125,00 m até 
o ponto 15 cüm longitude de 38°51' 15'' oeste c latitude de 06° 24' 19" sul; 
deste com umu deflexão à esquerda de 90° -t6' 00'' E rumo de 44 11 tO' 00'' NE 
mede-se 65,00 m até o ponto 14 com longitude de 38° 51' 16" oeste e latitude 
de 0611 24' 20'' sul: deste r..'Om uma deflexão rl direita de 00° 52' 00" D rumo de 
4511 02' oo·· NE mede-se 44,00 m até o ponto 13 com longitude de 3811 51' 17'' 
-oeste C latitude de -0611 24' 20" _sul; deste com uma deflexão à direita de 
03" 09' 00"0 rD rumo de 48" II' 00" NE mede-se 65,60 m até o ponto M-12 
com longitude de 38° 51' 18" _oeste e latitude de 06° 24' 20" sul, ficando ãssim 
fechada a área de n~' 3 com suas coordenadaS: geográficas; e, finalmente, área 
n' 4: partindo do ponto 04-B do R"l.425B IBGE, com longitude de 
38 11 5 t' 33H oeste e latitude de 06° 24~ 15" sul; deste com uma deflexão à direi
ta de 38" 03' 00" D rumo de 32'' 56' 00" SO mede-se 74,50 m atê o ponto M-6 
com longitude de 38° 51' 32" oeste c latitude de 06° 24' 14" sul; deste com 
uma dcflccão :1. esquerda de 7911 39' 00" E rumo de 32° 43' 00" SE mede-se 
129,00 m até o"ponto 07 com longitude de 3811 51' 30" oeste e latitude de 
0611 24' 15" sul; deste com umu deflexão à esquerda de oon 38' 00'' E rumo de 
33'' 21' 00" SE mede-se 53,00 m até o ponto 08 com longitude de 38° 51' 29" 
oeste e latitude de 0611 24' 16" sul; deste com uma deflexão à esquerda de 
10" 04' 00" E rumo de 43° 25' 00" SE mede-se 204,00 m até o ponto 09 com 
longitude de 38 11 51' 26" oeste e latitude de 06° 24' 19" sul; deste com uma de
flexão ü esquerda de 02° 58' 00" E rumo de 46° 23' 00" SE mede-se 106,50 m 
até o ponto lO com longitude de 3811 51' 25" oeste e latitude de 06° 24' 20" sul; 
deste com uma deflexão à direita de 94° 48' 00" D rumo de 48° 25' 00" SO 
mede-se 160,00 m até o ponto 11 com longitude de 38n 51' 23" oes_te e latitude 
de 06'~ 24' 18" sul; deste com uma deflexão à direita de 24t'> 43' 00" D rumo de 
73" 08' 00" SO mede-se 72,00 m até o ponto 12 com longitude de 38' 51' 23" 
oeste e latitude de 06') 24' 17" sul; deste com uma deflexão à direita de 
12' 46' 00" D rumo de 85" 54' 00" SO mede-se 32,50 m até o ponto 13 com 
longitude de 38° 51' 23" oeste e latitude de 06° 24' 16'' sul; deste com uma de
flexão à esquerda de 01' 28' 00" E rumo de 84° 26' 00" SO mede-se 28,47 m 
até o ponto 14 com longitüdc de 38° 51' 22" oeste e latitude de 06fl 24' lO" sul; 
deste com uma deflexão à_ esquerda de 09° 28' 00" E rumo de 74° 58' 00" _SO 
mede-se 92,00 m até o ponto 15 com longitude de 38° 51' 22" oeste e latitude 
de 06" 24' 08" sul: deste com uma deflexão à direita de 07° 27'0 500" D rumo 
de 82" 25' 00" SO mede-se 61,00 m até o ponto 16 com longitude de 
38 11 SI' 22" oeste e latitude de 06° 24' 07" sul; deste com uma deflexão à es
querda de 08" 37' 00" E rumo de 73° 48' 00" SO mede-se 130,00 m até o pon
to 00 com longitude de 38° 51' 21" oeste_ e latitude de 06° 24' 05" sul; deste 
com uma deflexão à direita de.89° 59' 00'' D rumo de 16° 13' 00" NO mede-se 
103,00 m até o ponto 01 com longitude de 38° 51' 23" oeste e latitude de 
0611 24' 04" sul; deste com uma deflexão ã esquerda de 05° 52' 00" E rumo de 
2211 OY 00'' NO mede-se 186,00 m até o ponto 02 com longitude de 38° 51' 26" 
oeste e latitude de 0611 24' 03" sul; deste com uma deflexão à direita de 
86" 08' 00" D rumo de 64" 03' 00" NE mede-se 127,00 m até o ponto 03 com 
longitude de 38" 51' 27" oeste e latitude de 06° 24' 05" sul; deste com uma de
nexào à direita de 01'' 03' 00" D rumo de 65° 33' 00" NE mede-se 185,00 m 
até o ponto 04 com longitude de 38° SI' 29" oeste e latitude de 06° 24' 08" sul; 
deste com uma deflexão à esquerda de 01° 16' 00" E rumo de 64° 17' 00" NE 
mede-se 144,00 m até o ponto 05 com longitude de 38° 51' 30'' oeste e latitude 
de 06u 24' Jl" sul~ deste com uma deflexão à direita de 00° 58' 00" D rumo de 
65" 15' 00" NE mede-se 170,00 m até o ponto M-06 com longitude de 
38° 51' 32" oeste e latitude de 06° 24' 14" sul, ficando assim fechada a área n~' 
4 com suas coordenadas geográficas. 

Art: 29 ___ A doação torna·r-se-á nula, de pleno direito, Se às áreas, no todo 
ou em parte, vier a ser dada destinação diversã da prevista no artigo anterior 
ou se não for observado o prazo nele fixado, hipótese em que ocorrerá are
versão dos imóveis ao p<itrimônío do DNOCS, independente de qualquer in
~enização_._ inclusive por benfeitorias realizadas. 

Art. 3\' Esta Lei entra_ em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4"' Re-V-ogam-se as disposições em confrãdo. 

MENSAGEM N9 478, DE 1981 

Excelentíssimos Se_nhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos d-o art~ 5-i da·c-OõStitUiçUo,.tenho a honra de submeter à ele
v;da deliberm;ão-de Vossas E!(.ceiências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado do Interior, o anexo projeto de lei que 
·~autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 
Autarquia vinculada ao Ministério do InteriOr, a doar os imóveis que men
ciona, situados no Múnícípio de Icó, no Esta-do do ·ceará". 

Brasília, 9 de novembro de 1981.- Aureliano Cha~·es. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 088, DE 26 DE OUTUBRO DE 198I, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR 

Excelentíssimo Senhor_ Vice-Presidente da República, no exercício do 
cargo de Presidente da República: 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o 
incluso Anteprojeto de Lei, que visa autorizar o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar quatro ãreas de terra, de sua pro
priedade, ao Município de lcó, Estado do Ceará, para construção de um Ma
tadouro, de um Centro Esportivo e de dois conjuntos de casas populares. 

As terras, que serão objeto de doação, estão localizadas no Perímetro de 
Irrigação "lcó-Lima Campos", na zona urbana da Cidade de lcó, que serão 
necessárias ao plano de seu desenvólvimentó. 

O DNOCS, através da Resolução n' 22.322, de 27 de janeiro do corrente 
ano, do seu Conselho de AdmJnistraçãó, jã se manifeStóti de acord_o com a 
doação dos imóveis, tendo, inclusive, adotado todas as providências que de
vem anteceder o ato alienatório, 

Resta, tão-somente, a expressa autorização legislativa, para que se possa 
praticar o ato jurídico ora proposto, o que me leVa a solicitar de Vossa Exce
lência o encaminhamento do incluso Anteprojeto de Lei à deliberação do 
Congresso Nacional. 

Queíra aceitar, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo 
respeito. -Mário David Andrea::za. 

(Ãs Comissões de Assuntos R.egionais e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA C AMARA N' 36, DE 1982 
(N' 831(79, na casa de origem) 

Dispõe sobre a incidência de correção monetária nos depósitosju* 
diciais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 I' O ãrt. lI' do Decreto-lei n~' 3.077, âe 26 de fevereiro de 1941, pas

sa a vigorar corri a seguinte re_dação: 

.. Art. }'i' Quaisquer importâncias em dinheiro, cüjo levanta
mento ou utilização depender de autorização_judicial, serão obriga
toriamente recolhidas ao Banco do Brasil S/ A, à Caixa Econômica 
Federal, ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, ao 
Banco do Nordeste do Brasil Sf A, ao Banco da Amazônia S/ A, ao 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/ A; àS Caixas Econômi
cas Estaduais ou ao Banco de que o Estado-membro da União pos
sua mais da metade do _capital social integralizado. 

Parágrafo único. Os depósitos judiciais previstos_neste artigo, 
relativos a procedimentos de competência de juízes federais ou esta
duais, ficarão sujeitós a juros e correção tnonetâria, Calculados e pa
gos segundo os critérios e percentuais vigentes para aS cadernetas de 
poupança." · -- -

Art. 2• A Lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973 ..,-Código de Processo 
Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:-

1 - O i"nCiso I do art. 666 passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 666. 
I - em estabelecimentos bancários, na forma do disposto no 

art. 1.219 desta lei; ou, na falta de tais estabelecimentos, ou agências 
suas no local, em qualquer estabelecimento designado pelo juiZ~ nas 
mesmas condições do citado art. 1.219, as quantias em cfinheiro, as 
pedras e os metais preciosos, bem como os papéis de crédito." 

II -O art. 1.219 passa a vigorar com a forma a s_eguir: 

''Art. 1.219. Em todos os casos em que houver recolhimento 
de importância em dinheiro, esta será -depositada em nome da parte 
ou do interessado, em conta especial, movimentada por ordem do 
juiz, no Banco do Brasil S/ A, na Caixã EConôini~a Federal, no Ban
co Nacional do Desenvolvimento Econômico, nci Banco do Nordes
te do Brasil S/A, no Banco da Amazônia S/A, no Banco Nacional_ 
de Crédito Cooperativo S/ A, nas Caixas Econômicas Estaduais ou 
em banco de que o Estado-membro da União possua mais de me
tade do capital social integralizado. 

Parágrafo único. Esses depósitos ficam sujeitos a jurOs e cor
reção monetária, calculados e pagos segundo os critérios e percen
tuais vigentes para as cadernetas de poupança." 

Art. 31' Os juros e a cotreção monetária, para os· depósitos jUdiciais em 
dinheiro já existentes, serão devidos a partir da data de publicação desta lei. 

Art, ~I' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
Art. 59 Revogam-se as disposições em conlfáríó. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 3.077, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1941 

Díspõe sobre o recolhimento dos recursos a que se refere o 
Decreto-Ir/i 1fJ 2.611, de 20 de setembro de 1940, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 
180 da Constituição, decreta: 

Art. I~' Quaisquer importâncias em dinheiro, cujo levantamento ou uti
lização dep~n_de_r de_ autorização judicial, serão obrigatoriamente recolhidas 
ao Banco dO Bra$il S/ A, às Caixas EconQmicas Federais ou Estaduais, ao 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômíco ou a Banco de que os 
EstaQos_-membros ç:ia União possuam mais da metade do capital social inte
gralizado. 
- Art. 2~' Serão recOlhidos ao Banco do Brasil Sf A, ou a Banco de que os 
Estados-membros da U~_i~o, possuam mais da metade do capital social inte
gralizado, todos os depósitOs em dinheiro para garantir a execução ou o pa
gamento de serviços de utilidade pública, recebidos dos consumidores ou as
síÍiailtes pe-fas empresas concessionárias. 

§ JC1 O recolhimento dos depósitos eXistentes se fará dentro de 30 dias 
desta data e os que se constituírem posteriormente no último dia útil de cada 
mês, e será efetuado pelas empresas concessionárias em seu próprio nome,
mas sempre mediante relação que indique o nome, a residência e o valor do 
depósito recebido de cada consumidor ou assinante, bem como a natureza do 
serviço. Também no último-dia útil de cada mês, as empresas concessionárias 
retirarão as importâncias correspondentes aos depósitos restituídos, aos apli
cados, em parte ou no todo, na liquidação de contas não satisfeitas de serviço 
prestados, e aos saldos destes últimos entregues aos consumidores ou assinan
tes, mediante relações que, além das indicações referidas, contenham as con
cernentes ao Cª-SO,_ 

§ 21' As importãncías recolhidas não vencerão juros?- favor das empre:
sas concessionárias; os consUmidores ou assinantes,-entretanto, depois de li
quidados os respectivos depósitos poderão reclamar, por intermédio dessas 
empresas, o pagamento dos juros relativos ao tempo em que tais depósitos te
nham permanecido no Banco, os quais serão contados à taxa que vigorar 
para os depósitos judicíais eni éónta de movimento. 

~ 31' As empresaS concessionárias ficilm Obrigadas a facultar ao Banco a 
verificação das relações apresentadas para os recolhimentos retirados dos de
pósitos, e responderão civil e criminalmente pela sua exatidão. 

Art. 39 O Instituto de Previdência e-Assistência dos Servidores do Esta
do e as Caixas e Institutos de- Aposentadoria e Pensões recolherão obrigato
riamente ao Banco do Brasil 15% (quinze por cento) de seus depósitos ou fun
doS, que lhes serão creditadoS em conta a prazo fixo de um ano, aos juros- de 
5% (cinco 'por cento) Uó ano, para a tomada de bónus que forem emitidos nos 
termos do art. 4<? da Lei o'? 454, de 9 de julho de 1937, do Decreto-lei n'i' 574, 
de 28 de julho de 1938, e do Regulamento da Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial, aprov~~opelo_Ministro da Fazenda e publicado no "'Diário Ofi
cial" de 26 de abril de J<i39~ 

Parágrafo úilico. O recolhimento será efetuado no prazo de 30 dias a 
parti_r da vigê.nc.ia deste Decreto-I_ei_ e, n_os .'?3-sos de excessos verificados nos 
seus -movimentos ffienSais, rué o dia ts do- mês seguinte. 

Art. 41' A falta de cumprimento de qualquer das disposições deste 
D-ecr-etO~fei s-ujeitará o infrator à multa de 20% (vinte-por centro) sobre as im
portâncias que houver deixado de recolher ou tiver indevidamente levantado, 
impostas pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional, so_b proposta do Banco. 

Art. 5C1 O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contráriO. 

LEI No 5.869, DE II DE JANEIRO DE 1973 

(Com as alterações introduzidas pela Lei n'i' 5.925, 
de I• de outubro de 1973) 

CÚDIGO. DE PROCESSO CIVIL 

LIVRO ll 

Do Processo de Execução 

TITULO ll 

Das Diversas Espécies de Execução 
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CAPITULO IV 

Da Exct..·u~ào por Quantia Certa Contra Devedor Solvente 

SECÇÃO II 

Do Pagamento ao Credor 

SUBSECÇÃO IIl 

Da Penhora e do Depósito 

Art. 666. Se o credor nào concordar cm que fique cOmo depOs"itárío o 
devedor, dcpositur-sc-ão: 

I- no Bunco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em um banco 
de que o Estado-membro da União possua mais de metade do capital social 
integralizado; ou, cm faltu de tais estabelecimentos de crédito, ou agências 
suas no lugar, cm quulquer cstubdccimento de crédito, designado pelo juiz, as 
quantias em dinheiro. as pedras e os metais preciosos, bem comer os papéis de 
crédito: 

11 -cm poder do depositúrio judicial, os móveis e os imóveis urbanos; 
III- cm mJos de dcpositúrio particular, os demais bens, na forma pres

crita na ~ubsecçJo V deste Capítulo. 

lei: 

LEI N' 5.670. DE 2 DE JULHO DE 1971 

Dispik sobre o Cálculo de Correçào Monetária 

O Prcsidcntc da República: 
Fa..;o :-~aher que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Art. i" O cúkulo da corrcção monetária não rcca1t-á;em.-qualquer caso, 
sobre período anterior à data cm que tenha entrada em vigor a lei que a insti
tuiu. 

Art. 2<.> Esta lei aplica-se aos processos pendentes, inclusive às liqui
dações de scntcn..;as, ainda nã_o transitadas em julgaào, que fixem o valor do 
débito ou da indenização. -- -

Parúgrafo único. NJo se aplica, porém, o preceito deste artigo, quan
do, na data da entrada cm vigor desta lei, sentença transitada emjulga9o h~ja 
expressamente fixado termo inicial diverso prira- a incidência da correção mo
netária. 

Art. J9 Esta Lei entrará em vigor ila data de sua publicação. 
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário. 

DECRETO-LEI No 759, DE 12 DE AGOSTO DE 1969 

Autort:a o Poder E.\;ecutivo a cimstítulr-ci empresa pública Ca_iXci 
Econámica Federal, e dá outras pro\;idências. 

Art. 16. O.s dcpó.sítos judiciais em dinheiro relativos a processos de 
competência dos juízes federais se rUo obrigatoriamente feitos na CEF~ fican
do sujeitos à correção monetária a contar do segundo trimestre civil posterior 
à data do depósito, ressalvadas as disposições legais que fixem momento an
terior puw essa correção. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobn: a mesa, ofícío qu-e vai ser lido pelo Sr. I \'l-Secretário. 

[ lidu o segublte 

Brasília, 6 de abril de 1982 

N9 101 
Encaminha Projeto de Decreto Legislativo à Promulgação. 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência para os fins constitucionais, 

o incluso Projeto de Decreto Legislativo do CongrCSSo Nacional, que ''apro
va o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname, 
firmudo em Brasílht, em 28 de janeiro de 1980". 

Aproveito a oportunidudc para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu respeitoso apreço.- Nelson Marche::an, Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (P<.!ssos Pôrto) - Com referência ao expediente 
que_ acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário quejâ determinou 
as providências necessárias à promulgação do decreto legislativo, nos termos 
do disposto no artigo 52, n9 30, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projeto de lei cuja 
leituru. será feita pelo Sr. I \'l-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 42, DE 1982 

Acrescenta artigo à Lei n9 6.717, de 12 de novembro de 1979, que 
autoriza modalidade de concurso de prognósticos da Loteria Federal, 
regida pelo Decreto-lei n_9 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá outras 
prm:idências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19-- É acrescentado o seguinte artigo à Lei n9 6.717, de !2 de no

vembro de ( 979: 
"Art. 59 A Presidência da Caixa Econômica Federal publica

rá semestralmente balanço patrimonial, financeiro e econômico -
analítico e sintético - da destinação e aplicação dos resultados 
líquidos do concurso de prognósticos sobre o resultado de sorteios 
de números que trata esta Lei." 

Art. 29 Esta Le( entrU em vi_g_or na. data Qe sua publicação. 
Art. J<o> Revogam-se as disposições em contrário. -

JUst(ficàção 

A medida propo:;t<.l no presente projeto tem um significado altamente 
moralizador. 

O povo bras-ileiro predsa túmilr co-nhecimento das aplicações previstas 
na Lei n9 6. 168. de 9 de dezt:mbro de 1974, notadamente as destinadas a aten
der os programas e projetos de interesse para as regiões menos desenvolvidas 
do País e para as quais se destina o resultado Hquído da Loto (concurso de 
números), instituída pela Lei n9 6.717(79. 

Entendemos que, até mesmo pelos objetivos que levaram o governo a au
torizar esta modalidade de aposta, sua nece..c;sidade de qualquer exigência le
gal, deviam as autoridades competentes publicar periodicamente um balanço 
e um relatório drcunstanciadO dO Valor das apostas computadas, das despe
sas de custeio, do valor dos prêmios, e dos recursos provenientes das apostas, 
que como se sabe, se destinam às aplicações previstas no item II, do art. )\",da 

. Lei n' 6.168, de 9 de de~embro de 1974. 

Lei: 

Sala das Sessões, 12--de abrH de 1982. - Laélia de Alcântara. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6.717, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979 

Autori:a modalidade de concurso de prognósticos da Loteria Fe
deral regida p"e1o DeCreto-lei Jt1204. de 27_de fevereiro de 1967, e dá 
outras prOI'idências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a seguinte 

Art.. }9 A _Caixa Eç_ynômica Federal fica autorizada a realizar, como 
modalidade du Loteria Federal regida pelo Decreto-lei nll 204, de 27 de feve
reiro de 1967, concurso de prognósticos sobre o resultado de sorteios de nú
meros, promovido em datas prefixadas. com distribuição de prêmios median-
te .rateio. 

Art. 211 O resultado líquido do concurso de prognósticos, de que trata o 
artigo anterior, obtido depois de deduzidas do valor global das apostas com
putadus, as despesas de custeio e de manutenção do serviço, o valor dos prê
mios, e a cota de previdência sciciill de 5% (cinco por cento), incidente sobre a 
receita bruta de cada sorteio, destinar-se-á às aplicações previstas no item II, 
do art. 311, da Lei nll6.168, de 9 de dezembro de 1974, com prioridade para os 
programas e projetos de interesse para as regiões menos desenvolvidas do 
Pais. 

_ Art. _39 ___ O concurso de_ prognósticos de que trati:_l esta Lei será regulado 
em ato do Ministro de Estado da Fazenda, que disporâ obrigatoriamente 
sobre a realização do concurso, a fixação dos prêmios, o valor unítãrio das a
postas, bem como sobre o limite das despesas com o custeio e a manutenção 
do serviço. 

Art. 4o O item I do art. 2' da Lei n' 6.168. de 9 de dezembro de 1974, 
passa a ter a seguinte- redação: 

"f- A renda líquida da Loteria Federal, em qualquer de suas 
modalidades, e da Loteria Esportiva Federal." 
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Art. 51' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. . 

Brasília, 12 de novembro de 1979; 1581'_da Independência e 911' daRe
pública. ~JOÃO FIGUEIREDO- Karlos Rischbieter. 

(Às Comissões de Conso"tuição e Justiça- e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido será publicado e 
remetido às Cori1"issões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que-será lida pelo Sr. 1~'-Secretádo. 

E lida a seguinte 

Brasília, 6 de abril de 1982 

Sr. Presidente: 
Venho por meio desta c_omunicar a V. Ex•, que me ausentarei do País no 

período de 7 a 27 de abril do corrente ano, quando estarei em trânsito na 
Líbia e Argélia a c_onvite do _Governo destes dois Países. 

Pela oportunidade, apresento a V. Ex• meus protestos de maior estima e 
elevada consideração. 

Cordialmente,- Emndro Carreira. Líder do Partído dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência fica ciente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Na sessão ordinária do dia 2 do 
corrente, foi lido o Ofício n~' Sf7, de 1982, do Prefeito Municipal de São Pau
lo, solicitando autorização do Senado para que aquela Prefeitura possa reali
zar operação de empré5timo externo, no valor de quarenta milhões de dóla
res, para os fins que especifica. 

A matéria ficou aguardand_o, na Secretaria-Geral da Mesa, a comple
mentação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido os referidos documentos, despachará a 
matéria às Comissões de Finanças, de Constituição e Justiça e de Municípfos: 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores; 

Na última sexta~feira, dia 9 de abril, faleceu em Aracaju, aos 81 anos de 
idade, o empresário e jornalista Orlando Dan tas. Foi ele uma das personali
dades mais marcUntes da vidu pública sergipana, tendo sido Uma destacada 
presença na política e na atividade empresarial. 

Estudioso dos problemas sergipanos e pesquisador, Orlando Dantas es
creveu vários livros, o último dos quais .. A Vida Patriarcal em Sergipe". 

Como líder empresarial, Orlando Dan tas defendeu sempre posições vol
tadas para a integração do empresariado a uma política de desenvolvimento 
dentro das diretrizes da democracia soCial. Preocupado com os problemas do 
subdesenvolvimento, Orlando Dantas como político e empresário foi uni: e
xemplo de cidtidão sintonizado com o seu tempo, a preconizar medidas capa
zes de assegurar um nível de progresso compatibilizado com as necessidades 
primordiais da pessoa humana. 

Ã frente das suas empresas, Orlando Dan tas fOi um piOneiro na moder
nização c fortalecimento da agroíndústria canavieíra em Sergipe, introduzin
do novos método:-; de cultiyo, aumentando constantemente a sua capacidade 
de produção e produtividade. 

Corno político, Orlando Dantus assumiu sempre posições em defesa dos 
interesses nacionais e de Sergipe. Tendo sido Deputado federal, integrou-se à 
Frente Nacionalista, exercendo grande influência em todos os movimentos 
visando à defesa da economia nacional. 

Ele foi também Deputado U Constituinte de 46, em Sergipe, qUando tive 
a satisfação de ser seu colega e posso ser testemunha da sua luta constante e 
da sua integridade como homem público. 

Jornalista dos mais aguerridos, Orlando Dantas fez do seu jornal, Gazeta 
df! Sergipf!. urna tribuna permanentemente em defesa de grandes causas. 

Com o falecimento de Or!~~ndo Dan tas, perde Sergipe um brilhante jor
nalista, um poHtico atuante e um Hder empresarial competente, que nos diver
sos setores de atividade a que se dedicou, deixou sempre uma marca muito 
peculiar de dinamiSmo, de inquietação criadora e espírito de independência. 

Pode-se afirmar que o desaparecimento de uma personalidade com as ca
racterísticas de Orlando Dantas constituiu, ha -verdáde, uma grande perda 
para Sergipe pelo muito que fez, e que airt:da poderia fazer, em face da incom
par[lvel experiência acumulada no decorrer de_8l anos de uma brilhante exis
tência nos múltiplos setores c planos de atuação a que se dedicou, com admi
rável energia e tenacidade. 

Integralmente dedicado a Sergipe e ao seu povo, cujos problemas repre
sentavam a obsessão de sua vida, Orlando Dan tas era, acima de tudo, um ci
dadão probo e idealista. 

Desejo, nesta oportunidade, externar os meus sinceros sentimentos de 
profundo pesar a sua digna esposa, Dona Dulce Menezes Dan tas, seus filhos 
Augusto oáOtas, Hélio Dan tas e Dona Yeda Dantas Brandão, genro, noras, 
netos e bisnetos. 

Finalizando, Sr. Presidente, solicito sejam incorporados a este meu pro
nunciamento, os editoriais publicados na Gazeta de Sergipe, de lO de abril do 
corrente, e no Jornal da Cidade. de 11 de abril, assim como os discursos profe
ridos no cemitério quaridci do seu sepultamento, pelo Conselheiro Manoel 
Cabral Machado, em nome da Academia Sergipana de Letras, pelo Jornalista 
José Augusto Garcez, pelo Movimento Cultural de Sergipe, pelo Deputado 
Jackson Barreto, e pelo Secretário de Governo, Eraldo Aragão, em nome do 
Governador Augusto Franco e do povo sergipano. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURJVAL BAP
TISTA EM SEU DISCURSO: 

Editorial da Gazeta df! Sergipe. de 10 de abril de 1982. 

Há homens ante os quais, na vida ou na morte, ninguém fica Indiferente. 
Orlando Dan tas foi um deles. Respeitado por amigos e adversários. Lido e 
ouvido até mesmo pdos que discordavam dele. Isso é homenagem a um ho· 
mem de bem. Lutador, idealista, de indiscutível espírito público Orlando 
Dan tas, sem embargo de sua variada e permanente atividade, viveu voltado 
pura o e~tudo e solução dos grandes problemas de Sergipe e do Brasil. Assim 
foi como industrial, deputado estadual, deputado federal e jornalista. Viven
do na província nunca foi provincianO. Veemente no aplauso e na crítica nun
ca, conú.ido, viveU d~-fessentimentos. Fid à lição evangélica, odiava o peca
do, não os pecadores. Sergipe perde muito com a morte de Orlando Dantas, a 
economia, a cultura e a política sergipanas dão adeus 3 um ilustre e autêntico 
estudioso e servidor. 

Editorial do Jornal da Cidade. de II de abril de 1982. 

J.C. Opinião 

Orlando Dantas 
Morreu, aos 82 anos de idade, o decano da imprensa de Sergipe, quando 

encontruva-se ainda em plena atividade jornalística, dirigindo o jornal de sua 
propriedade - Ga:=eta de Sergipe. 

Ao desaparecer Orlando O antas do cenário_ da vida sergipana, notada
mente da área de imprensa, pode~se afirmar que, cOm ele, talvez que morra 
também um pcdodo da história da imprensa local. Embora modernizando o 
seu jornal, procurando acompanhar os tempos, introduzindo também em 
Sergipe o jornalismo profissional, Orlando Dan tas, por seu turno, paralela
mente, conservou sempre vivo o espírito do jornalismo po\êmico, às vezes até 
panfletário politiCa-men~te, mas fiel a um tipo de jornalismo que marcou época 
na imprensa de todo o Brasil: o jornalismo de participação, de opinião, mui
taS Vezes com opiniões ·e debates acirrados, detonando controvérsias e con
tradições, cham;J.ndo a atenção pela vivência poHtica inquieta, ou criticando 
ou aplaudindo até apaixonadamente, mas sempre participando e querendo 
influir na vida poiÚíca, soda! e econômica 'da comunidade. 

Des.se modo Orlando Dan tas assume, na história da imprensa sergipana, 
uma camcterístíca de Vulto maior, que fiCa e permanece, marcando época, e 
se in~ere corno urna personalidade que merece pesquisa e estudo. 

Orlando Dan tas não restringiu u sua participação em Sergipe, à vida da 
imprensa, ma~ também foi político militante, elegendo-se deputado estadual e 
federa!, fazendo parte de administrações estaduais no Governo de Sergipe, 
fUndando jornais e partidos e trabalhando como empresário na área econô
mica, ligado t1 agroindustria açucareira. 

A sua morte repercutiu em todas as áreas do Estado e é bastante justo 
que os sergipanos rendam suas homenagens a essa figura invulgar, talentosa e 
inquieta, que sempre CU.ltuou a liberdade de imprensa e amava o debate e a 
participaçi'io demOcrútica, muiias- veie:s cdarido adv-erSários ou admiradores, 
mas sempre respeitado. Orhmdo Dantas tem um lugar reservado na história 
de Sergipe. 

Discurso do Conselheiro Manoel Cabral Machado. repi-esei-rtan
do a Academia SergipGna .de Letras. 

A morte também abate um gigante, às vezes até, sem dobrá-lo na fragili
dade da condição humana e isto parece-me, é por que os mortos são sempre 
atuantes nu rTiemória dOs vivos e de modo nlã.is veemente na consciência cole
til,l_a. 

Orlando é pois, nosso gigante abatido, na surpresa de um começo de um 
novo dia, nesta Sexta-Feira Santa da P<Jixão, quilndo todos nós estávamos 
comemorando a morte de Cristo S_alvador. Sempre esperei pudesse Orlando 
viver até esgotar-se nas causas abraçadas e com as quais se identificava, 
identificando-se com Sergipe, 
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Resta-nos agora, a todos nós, amigos e admiradores aceitar a grande 
perda, u grande perda que criou oração profética, vocação de aclarar o-s ru
mos do futuro e apontar incompreensões, denunciar crimes e desmandos, 
combutcr os males do presente, sempre com a esperança no futuro. Como 
todo profeta não podia acomodar-se cm comediamentos, tran.sigências, se 
empolgado vivia eriçado pelas suas verdades como, Santos, pelos muitos plei
tos que defendia ou reivindicava com ardor e a lealdade e a bravura cívica, 
exaltando-se pelos grandes valores, que não os temos universais ou nacioilais 
c pelos interesses estaduais ou locais. 

Vê-lo defender a liberdade, vê-lo lutar pela democracia nas horas difíceis 
e amea._:adoras, conheci'!- lo lutando pelo desenvolvimento sergipano, procu
rando estudar problemas, equacionar soluções nãcionais: Holriem- de fogo, 
fez do tempo uma batalha constante, falando escrevendo, debatendo, presen
te onde pudesse, na trilha popular ou parlamentar, no jornal ou nas conferên
cias, ora doutrinando ou discutindo ou interferindo, aparteando, fixando 
sempre com maestria atitudes, posições, reivindicações. 

Em conseqüência, nos últimos cinqUenta anos em Sergipe fora sempre 
presença cm todos os movimentos políticos, econômicos e culturais. Persona
lidude forte com seus talt:ntos e suas virtudes romanas, assumia situações de
finidas, empolgado \.!um seus entusiasmos, parecia às vistas curtas de alguns 
até arrogante, com a sua linguagem candente e firme, atingi[]do em suas a
nálises e essências dos fatos. a substância das coisas. Entretanto, nO convívio 
amigo derramava-se em amabilidades c acolhimentos. Por isso mesmo man
teve a existência intensa c fulgurante. __ 

Na atual vida públicu sergipana, se outros quatro ocuparam posição 
mais destaL:ada peh>s cargos mais eminentes, ninguém jamais combatera ou 
fora combatido, ninguém jamuis lutara pelus grandes causas sergipanas. Ao 
recebê-lo na Academia Sergipana de Letras, faz tempo, saudando-o pelo so
dalkio. disse-lhe estas pahlvras traçando-lhe o perfil político-. 

"Político por índole, júmais aceitaria lugar sübalterno nos es.calões infe
riores, face a vocação, inexístível para o comando maior. Pelas idéias e feitios 
nunca obteve meios de avolumar liderados e ocupar situações decisivas. En
tretanto n<'io chegando a ser rei, como um árbitro tornou-se em Sergipe uin 
fazedor de leis". _ _ _ _ _ 

Realmente senhores, Orlando Dan tas viVeu -e fez a hiSt.Orla contemporâ
nea sergipana. Seju na tribuna ou na imprensa; seja nos bastidores, conver
sando. acomodando. participando dos acertos e entendimentos políticos para 
soluções. engrandecedoras. Isto, desde 1934, no antigo Partido Social Demo
erótico, depois na UniUo Democrc.ítica Nacional, em 1945 e após, nó Partido 
Socialista e depois nu Arena de ontem no PDS de hoje. Tudo isto falando, es
crevendo, conversando, procurando conduzir sempre, desde prefeito de Di vi
nu Pastora, deputado e.st~1dual, deputado federal, sobretudo na sua imprensa, 
a sua tribuna livre, a Ga:eta de Sergipt!. Asslm, como político criou e fechou 
partidos, acompanhou regimes políticos, conheceu o poder, sem jamais 
empolgar-se. Amargou derrotas sem fraquejamentos, sofreu d~sgraças poHti
cas emergindo t;empre das perseguições, sem dobrar-se com fragilidade. 

Se aceitou tn.msigências em função de fatos e por força dos fatos, jamais 
alterou-se no fundamental e do essencial. Basta que se queira ver e compreen
der sua linha de conduta, atravessando meio séCulo de histórias políticas ser
gipana, parecendo contraditório às vezes, injusto outras, insensível tãtilbém, 
mus sempre profundmnente honesto nas suas convicções de verdade. 

Por isso divisou Uguas nas suas afirmações irr"edutfveis mas sempre lá aos 
amigos, principalmente aos interesses maiores de Sergipe. 

C(,mlO empresC1rio, se outros fizeram maiores -progressos materiais, Or
lando, possuindo a vis<'it) do econômico, arrojara-seafeito -c progreSsLSta nas 
suas cmprcs;.1s, perseguindo a produtividade_e a eficiEncia montando e cons
truindo usinas, destilarias, compmndo e vendendo terras, inovti.ndo técnícas 
agrícolas. como apmvcitara os imensos tabuleiros da Capela da minha infân
cia, antes vazi:.1, agora enorme alcatispa no verde profundo ~os C<l:naviais, A
ristocrata do a~úcar por longa tradiçUo familiar,_jamais fechou a Casa Gran
de. arredi1 e omissa aos humildes, identificando-se com as causas operárias, 
desde os tempos de moço, em 1929, acomodando greves de ferroviários e in
dustriários do Pais. Assim sem pecar por omissões, teve·participaçãó em to
dos os movimentos culturaís_de Sergipe escrevendo ou debatendo como enor
me arrastão das suas inerências, parecia um dominador, opinando sobre tudo 
que julgasse necessário, sem timidez ou vaci!ações, empolgado com as suas 
verdades qut:: podcri;.un ser verdades mesmas ou meias verdades, mas sempre 
as verdades e um homem combativo, idealista, vibrando na vocação de servir 
a sua terra, de sua gente. Poderia cometer enganos oU precipitações. ou mes
mo incerto em seu julgamento, nunca porém, esse juízo nascía da má fé. 
Prejudicava-se às vezes nos seus planos e objetivos, nos seus inte·resses pes
soais e até políticos. Nunca jamais trancou a palavra profética, abstendo-se 
de acusar ou defender quando julgasse fosse o seu dever, da sua conveniência, 
acusar ou defender. Contra os grandes males, a crim-íõatidade política, a de-

sonestidade administrativa e judiciária a inefi-ciência e mesmo o desenvolvi
mento econômico. Pleiteou as grandes soluções para os problemas sergipa
nos. Nossos minerais~ na industrialização, nas reformas sociais, o Porto de 
Seigípc. Tudo isto. com a veemência, com o senso crítico, com a inteligência e 
sobretudo coragem. Jamais se arrec_eou dos poderosos, do poder ou do di
nheiro e até da força física ou da truculência criminosa, enfrentando circuns
tâncias dificeis até com o destemor de revidar as contas pessoais e famíliares. 
E é por isso que aqui em Sergipe, foi respeitado, foi temido, mas também foi 
amadO. NUo guurdando ódios _nem rancore_s, aproximáva-se sempfe dos ad
versários da véspera desde que interesses maiores de Sergipe assim o justifi
casse. Criou um jornal e uma escola jornalística para exprimir-se e sobreviver; 
arreb.atado idealista quando moço, pareceu um conservador combatendo li
bt:-rais, solidários que foram ao seu pai, Presidente do Estado a quem tanto 
admirava as virtudes pessoais e cívicas. Por isso mesmo, as raias revolucio
n"ãrias, ontem como hoje, o deixara incólume e imune. Os ·anos da ditadura, 
ajUdara a manter idealismo, a conservar \'igilâncias, trabalhando a sua indús
tria. Ameaçada a liberdade no silêncio compustivo, Procurando honrar Os 
seus propósitos, compreendendo e orientando o Estado para os filhos legíti
mos. 1\-luntcvc-se assim, numa vanguarda combativa com seu jornal a serviço 
du redemocrnti:wçUo do país. Aspirando reformas sociais, cercoU:.se de jovens 
estimulados pelas suas aspirações de propósitos. Agora abatido, o gigante 
recolhei.1-se ao silêncio da morte. Porque, certa feita eleito fora eu para saudar 
Orlando Dantas no pórticü da Academia Sergipana de Letras, então, ele não 
acadêmico, agora, a Academia Sergipana de ~etras, pelo seu presidente Luiz 
Antônio Barreto, atribui-me o munus sobremodo honroso de dizer palavras 
de saudade. Somos todos os humanos, a um passo da morte; pouco vale a 
glória da riqueza, pouco vale a glória do poder e pouco vale as honras lite
rc.írias se não há dignidade no existir; se não há caráter_ no espaço do homem. 
Ontem, Orlando, em nome dos meus pares, falei-vos, Orlando, meu amigo, 
meu companlwjro de Academia. falei-vos jubiloso, empolgado com a vossa 
face solar: hoje fulo-vos triste, percebendo vossa fisioilómia lunar sob o mal 
do~ mortos. Homem que sou de fé, ontem, concluída minha oração na Aca
demia, dizendo-vos: '"Orlando, sede benvindo e ide na vida até Damasco! 
Pois. dissera cu ontem a exemplo do hoje que era de mister um raio, que o a
bate.'ise o cavalo e servisse para que cego da luz pudesse viver divindade do 
Cri"sto. Agora, Orlando, digo-vos, Orlando meu amigo, que o Cristo, o Se
nhor da História, o Senhor da Última Hora, tenha abraçado os vossos últi
mos instuntes. saciando-vos de Justiça, abrasando-vos de amor e de luz, Vós, 
Orlando. que na existência _toda tanto combatera; o combate pelas grandes 
causas do homem, especialmente, as causas dos oprimidos sem pão c sem li
berdade. Tenha agora, Orlando o convívio de Deus, pois, sem este convívio, 
seriam inúteis todas as glórias humanas; seriam inúteis as imensas glórias dos 
homens, conquistadas com inteligência, com caráter, com idealismo e com 
honmdez. 

Discurso do Jomalisca José Augusto Garce:, em nome do Movi
mento Cultural de Sergipe. 

Recebi sua ausência, na comunicação mais efetiva e consternadora, per
plexo e contristado, não tendo condições de ofertar ao prezado e eminente a
migo -- corifn.ide"- o meu último óscu[o, meu abraço comovido na hora derra
deira ... Contudo, perseguido pelo poder da percepção, o mistério ou o fenô
nleilo" q-ue nos- env6IVc -os segmentos dU existência, recolho as sementes do 
~:onfntternalismo, da vivêricia espiritual, para ofertar ao velho amigo, no su
prCino momento d~l despedida, do comovido adeus, os resíduos de uma me
morável b.:ttalh.:t que perm;;J.necerão nos confins da eternidade ... 

Acontecimento singular no dia da PaiXão de Cristo~ e até contraditórío, 
vOCê, Orlando, que era uma das mais exponenciais figuras da cultura e da 
política do sofrido Estado de Sergipe, boje, sem nenhuma contestação, sem 
nenhUma afternativa, sem mais condições divulgar e defender a tradição cul
turul, sodolôgiC:t, histórica e artlstica da província de Sergipe Dei Rey, do 
rmce_sso ecO-nómico e social, através de seus editoriais, reportagen-s e artigos 
da Ga:=era Sucia/ista, O lVordeste, Ga:eta de Sergipe, na revista l't-fomento, no 
parranlento.-nos Hvros e rio próprio Correio de'AraCãju; --se devotou na de
fe~m do petróleo, dos minérios, das indústrias, da agricultura e pecuária, o 
me::>tr:c da ~omunic;;tçUo, muitas vezes incompreendido, sem direito às opções, 
jamais renunciando a suu formação, ao seu ideal... 

Hoje. um dos mais dramáticos imprevistos, transmudado na plenitude 
da S,exta-Fdm da P~1ixão, le\loU--consígo a mais dolorosa consternação, por 
tudo aquilo que você fez por Sergipe, pela liberdadse de pensamento, pelos 
co.nfr<tde_s_,_amigos e famiifa-res, em prol do sistema social democrático, a ser
viço da paz, da assistência sociul e do progresso, elementos vitalizadores que 
pudessem atíngir o ápice das aspirações populares ... 

A Ga;eta de Sergipe, órgão independente, o maior programa do ideário 
ideológico, deve permanecer como uma bandeira invicta, numa forma incon-
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teste da permanência de seu espírito de luz, sempre impávido, resguardando o 
notável acervo, o extraordinário patrimônio cultural, científico e tecnológico 
de Sergipe. 

Com a sun tenacidade cívica, obstinado nos -prélíos· da comunicação, 
rnuitus vezes injustíÇ<ldo, jamnis você desprezou o primado do ideal, a segu
rança das convicções, pCrsístindo nos argumentos e contestações, sem jamais 
temer ao arbítrio ... 

Você, Orlando, serviu ao Estado até aos úHimos-estertOres, Se'inpre- em 
defesa da Social-Democracia c do HumanismO criStão_, defendendo a sobera
nia nacional, a paz e a liberdade ... 

Polémico e irrequieto, no curso das oitenta e_duas primaveras, você teve 
a franqueza de cnfrentur diversos imprevistos, com a mesma altivez, inteli
gência, probidade, cultur~t e patriotismo, sempre fid ao idealismo construtor 
que tantos não o alcançaram ... 

Estamos diante do último líder da vanguarda provinciana, do notável 
companheiro da At:-ademia Sergipana de Letras, da imprensa falada e escrita, 
incansável incentivado r dos mo\•imentos culturais e artís!ic_os, de um sistema 
que pudesse so\ucionur a Justiça Social e salvaguardar a soberania da pátri'a 
engrandecida ... 

Oriundo Dan tas, diante de seu féretro, do inexcedível confrade de lutas, 
propugnando por um<~ autêntica revolução cultural - e em nome do Movi
mento Cultural de Sergipe, dos familiares, amígos e de todos que ajudaram 
na memorável campanha da Gazeta de Sergipe, de todos os órgãos sob a sua 
direção, ergo minha homenagem póstuma, prova incontestável do nosso pro
fundo reconhecimento c gratidão, testemunho "do que 1he deve a nossa ge
raçüo"- num singular esforço e trabalho e ainda que poderia fazer por nós, 
intelectuais, e pelo desenvolvimento de Sergipe. 

Discurso do Deputado Jackson Barreto. 

Mestre Orlando, assim como nós, os jovens o chamavam constantemen
te. Em o tratamento de uma geração a um cidadão, que em Sergipe era real
mente amado e respeitado pela juventude do meu Estado. Orlando Dantas, 
que foi o descobridor de talentos __ e a Gazeta de Sergipe, que foi fecunda nessa 
descoberta, através da formação de uma plêiade de jOrrialistas realmente de 
formação democr5tica, não poderíamos, nós, os jovens sergipanos, deixar de 
transmitir a nossa palavra. Apesar de alguns entenderem que poderia haver 
distanciamento entre nós e Orlando. Mas eu diria que entre nós e o mestre 
Orlando, poderia huver um distanciamento de idade, mas não distanciamento 
de idéias. não o distanciamento de objctivos, não o distanciamento de se pro
curar o melhor para Sergipe. 

Mestre Orlando, assim o repito, não poderíamos de espécie alguma, num 
momento como este de saudade, deixar de registrar a grande vocação demo
crátíca do qual vocé: foi sempre possuidor. Voltávamos todos nós, mestre Or
lando, da Bahia, <.tbsolvídos de um julgamento- fruto de um autoritarismo 
indiscutível nesse País- c você convidava todos nós para que chegássemos à 
Ga:eta de Sngipe, no dia que era inuugurada as novas instalações do seu jor
nal democrático, de seu jornal aberto para o livre debate em Sergipe. E não 
esqueço, mestre Oriundo, o Editorial escrito naquele dia memorável, cujo 
título assim dizia: "E todos se dizem democratas''. Voltávamos absolvidos de 
um julgamento, mas se questiúnculas locais resistiam pela impugnação de al
gumas candidaturas comprometidas com o povo sergipano. E o mestre Or
lando, altivo, combatente, humunista, dcmocruta acima de tudo, colocava a 
Ga:eta de Sagipe de hoje, à disposição de todos nós. Quem fala não é somen
te um jovem que sempre o admirou c respeitou e que sempre teve ao seu lado 
em todos os momentos_, quando o futuro de Sergipe era discutido. Na As
semblé-ia Legislativa, no nosso mandato, era o mestre Orlando, o nosso per
manente confidente. Era com ele que discutíamos; inclusive, o nosso trabalho 
na Assembléia legislativa do Estado. Mas talvez alguns não saibam, que Or
lando Dantas, Prefeito de Dívína Pastora, também conseguiu imprimir na
quela região, onde ele dirigia a Prefeitura naquela época, essa formação que 
em 1950 deu a Sergipe es-s-a plêiade de jornalistas, que indiscutivelmente, teve 
relevantes serviços prestados U nossa comunidade. E naquela época, Orlando 
Dantas, prefeito de Divina Pastora, relembru um fato extremamente ele_ or
dem pessoal - para justificar ~s grandes ligações que sempre mantínhamos 
com Orlando Dantus. Nesse momento, o Deputado Federal que fala, com 
saudade c dor, é filho de urna professora que iniciava a carreira em 1930, no
meada por Orlando Dan tas, para o povoado Santa Rosa de Lima, que na é
poca pertencia ao Município de Drvina Pastora. 

São fatos esses, estritamente pessoais, maS rião ê o relevante. A nossa 
presença aqui, nesse momento, tem um significado todo especial. Quero re
gistrar, cm nome de toda uma geração, a saudade, o respeito, a admiraç~o ao 
jornalista, ao democrata, ao humanista, ao grande político que foi Orlando 
Dantas, sem dúvida alguma, está aí para testerriunhar as riossas palavras, 
Mestre Orlando Dan tas, não me conformo com determinadas coisas com que 

temos que nos conformar. Este momento, mestre Orlando, não era o momen
to de você- desaparecer de Sergipe. Sergipe ainda precisa muito de homens do 
talento. da integridade, da honestidade, do caráter de Orlando Dan tas. E nós 
estamos aqui, como Deputado Federal, para registrar aquilo que está nos A
nais da Câmara Federal, do combativo e combatente Deputado, que defen
deu a PETROBRÃS no momento tão grave da vida naciorial, quando Orlan
dO Duntas. úo lado de taritos patriotas c de tantos democratas, defendeu ar
dentemente a campanha do "Petróleo é Nos-so". Não podemos, nós, os mais 
jovens, deixar de d~tr esse testemunho para transmitir às gerações que estão 
chegando. o que foi para o nosso Estado: Orlando Dantas, o jornalista, o de .. 
mocrata.·o humanista, um homem, corno bem disse Cabral Machado- que 
nunca se dobrou rt prepotência, nunca teve preço para aqueles que buscam a
grupamento em troca de posições de ordem pessoal. Mestre Orlando, você. 
v<Ii:~ -mas seus ideais fkam, e, transmitiremOs às gerações que se sucederem, 
porque dificilmente, cm Sergipe, poderemos construir homens da sua altura, 
du sua integridade, do seu carúter e da SUa COmD_atividade. 

Discurso do Secretário de Goremo Era/do Aragão, em nome do 
Gm·ernador A ugusro Franco e do pm>o de Sergipe. 

Trag-o a pnlavra de despedida do Governador do Estado ao homem que 
soube servir a Sergipe, que batalhou nas-OCüiS causas e que engrandeceu todos 
nós sergipanos. 

Nem sempre é definitivo aquilo que se prega, mas não se pode negar que 
aquilo que se faz ni.io se perde no ar como as horas do poeta. Aquilo que se 
fez, daquilo que você batalhou, ficará a ação por todos nós reconhecida. Esta 
ação faz com que você não morra, mas fique acima de tudo a sua ação res
plandecendo cm toda sua vida, naquilo que você soube c que quis levar adian
te. visando sempre. a partir de tudo, os destinos de Sergipe, como seu admira
dor, porque soube batalhar nas boas causas. 

É com este sentimento que o Governo Augusto Franco lhe traz nesses úl
timos instuntes, no seu nome próprio e de todo povo de Sergipe como Gover
nudor, porque Sergipe todo o conhecia. Aqui traz uma palavra de saudade, 
certo de que não obstante :.t morte que entra na nossa casa e que entrou na sua 
vida sem se perceber, mesmo assim isto representa e nos traz esses efeitos de 
sentimento tão profundo que aqui se encontram seus amigos que povoavam o 
mundo idealista que sonhou. Por conseguinte Orlando Dan tas, leve a palavra 
de saudade~ __ leve a palavru de saudade do Governo. Que Deus o tenha em 
hUm lugur. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÔRTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Assim como acabamos de ouvir a palavra do nobre Senador Lourival 
Baptista, também nós desejamos comunicar à casa que nesta Semana do San
to Sacrifício o meu Estado perdeu duas figuras expressivas da sua sociedade. 

Na quarta-feira maior desparecia o Professor Napoleão Dórea, Assessor 
Especial do Governador Paulo Maluf.' Napoleão Dórea teve uma intensa 
vida no magistério, na política e na administração de Sergipe. Foi professor 
catedrático do Atheneu Sergipense e da rede partícUlar de Aracaju. Deputado 
Estadual, -Presidente do então PartidO Trabalhista Nacional e Chefe da Casa 
Civil do Governador Leandro MacieL 

Após muitos anos de inexcedível atividade pública, transferiu-se para o 
Rio de Janeiro, indo servir ao Gabinete do Presidente do Instituto do Açúcar 
e do Álcool e aos Ministros Antônio Balbino e Virgílio Távora. 

Depois de longa assessoria aos Ministérios_da Indústria e do Comércio e 
de Viação- e Obras Púb1icas, deslocou-se para São Paulo aonde chefiou du
rante anos a sucursal do extinto matutino carioca Correio da ~Manhã. 

Fái lá que o Governador Paulo Maluf foi buscá-lo para servir ao seu Ga
binete no Palácio dos Bandeirantes. 

Homero bom, trabalhador e ainigo. Filho da Capela, do pequeno Senhor 
de Engenho Major Argélia D6rea, casou-se com Almerinda Cardoso Dórea, 
filha do maior educador de Sergipe, Professor José de Alencar Cardoso e des
se enlac_e nasc.eram filhas e filhos que hoje participam da vida deste País. Aqui 
mesmo em Brasília, está o seu filho AntôniO AugUsto Cardoso Dórea, da As
sessoria Parlamentar do Ministério da Previdência e Assistência Social, tão 
conhecido e estiinado de todos os parlamentares. 

O Professor Napoleão Dórea, Sr. Presidente, ao desaparecer, deixa um 
vazio impreenchível a todos os sergipanos que tinham nele um companheiro 
sem limites, um Se-rvidor de todas as horas e um assistente permanente dos 
atas bons da vida. 

Na Quinta-Feira Santa, Sr. Presidente, por fim, perdia Sergipe o seu po
lémico jornalista, o seu grande empresário, o seu político no mais amplo sen
tido e o seu homem público mais severo, Orlando Dantas. 
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Dele me ocupei, há cerca de dois anos, nesta tribuna, quando todos os 
segmentos sociais de meu Estado reverenciaram os 80 anos da_sua _vida. 

Hoje me somo a todo o povo sergipano para a hoJ!lenagem respeitosa à
quele terrível combatente, que foi injusto algumas veZes:-porén1, Sempre este
ve com a boa doutrina e na boa causa, defendendo a austeridade no exercício 
da vida pública, os interesses populares e as reivindicações da nossa terra. 

Perdeu Sergipe o seU melhor jornalista. Por vezes íinpiedoso e violento. 
Mas, animado dos melhores propósitos, de sempre servir a sua Província com 
o seu clarividente espírito crítico.-

Dos maiores parlamentares que Sergipe mandou à Câmara Federal. 
Líder do Partido Socialista, foí um adversário pertinaz do modelo da econo
mia brasileira e um defensor intransigente das reformas estruturais do nosso 
desenvolvimento. 

Esciiior da realidade social e econômica de Sergipe, foi sempre um in
conformado e de batedor dos problemas que afligem a equação do nosso b~m
estar. 

Morreu na luta do cotidiano do meu Estado. Há poucos dias, fez-me um 
artigo profundamente injusto. Recebi aquele ataque como fruto do paroxis
mo eleitoral. Afinai; ele que tanto me combatia e me prezava, fora meu eleitor 
consciente nas duas últimas eleições para a Câmara Federal e para o Senado. 

Todo Sergipe, Sr. Presidente, acompanhou Orlando Dantas na Sexta
Feira da Paixão ao Cemitério-Santa Isabel. Para sempre sepultadas as queix.as 
e prevenções. Emergiu naquela tarde, em Aracaju, a grandeza daquele espíri
to inquieto e reformador, que no Juízo Fina!" recebeu a bênção de todos nós. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Bernardino Viana. 

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

Tenho em mãos o Relatório Anual do Banco do Brasil relativo ao exercí
cio de 1981. Sua apresentação é singela mas não foge ao slogan de que se or
gulham e envaidecem todos os conselheiros, di retores e funcíonâríos da Casa: 
.. 0 Banco do Brasil é uma tradição que se moderniza". É ilustrado com foto
grafias de motivos brasileiros os mais signifiCativos e cuidadosamente escolhi
das, numa demonstração de bom gosto. 

O Relatório apresenta os admirãveís números que repreSe"iltã.ril a sua· di
versificada atuação do mundo dos negócios, com atuação destacada na Agro
pecuãria e na Indústria; na Política de Garantia de PreçoS M1nimos, cfã qUal o 
Banco é o principal agente financeiro; na Assistência Técnica, onde o Banco, 
em sintonia com o Sistema de Assistênc1ã Técnica e Extensão Rural -
SIBRATER, aprofunda a vinculação entre o_crédito e a assistência técnica. 

Merecem destaque especial os programas voltados para regiões e setores 
prioritários, cujos saldos, ao final do exercício aün:giram 140 bilhões de cru
zeiros. 

O Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústría do 
Nordeste- Proterra, foi o qü.e recebeu maior soma de recursos, pouco mais 
de 67,5 bilhões de cruzeiros. 

Por outro lado, além da participação do Banco nos programãs de emer
gência, merece realce sua atua_ção no Projeto Sertanejo, õ.õ--progiama de ~e
senvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE) e no 
Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos (PROHIDRO), cujos 
saldos, em dezembro passado, subiram a 15,5 bilhões de cruzeiros. 

No apoio à produção de alimentos atuou no Programa Especial de In
corporação de Novas Áreas Agrícolas (PROENAGRI), cujo saldo jã chega a 
5 bilhões e 600 milhões de cruzeiros, e no Programa Nacional para Aprovei
tamento de Várzeas Irrigáveis (PROV ÃRZEAS), fadado ao mais completo ê
xito. 

Participando do Programa de Mobilização Energética, o Banc_o, através 
do PROÁLCOOL,já financiou, até31 de dezembro de 1981,50 projetos de 
implantação e ampliação de destilarias e para formação e renovação de cana
viais. 

Os prOjetas aprovados deverão responder pela produção anual de 5 bi
lhões de litrosjálcool, a partir de 1985, correspondendo a 37 por cento da 
meta estabelecida para aquele ano. Com a criação de linha especial de crédito 
para o PROCARVÃO,jã reeebeu 12 projetos, referentes à extração de carvão 
mineral e à implantação de uma usina de gaseificaÇão. Destes, cinco foram 
aprovados, envolvendo investimentos globais de 25,8 bilhões de cruzeiros dos 
quais jâ foram liberados e aplicados 1,4 bilhão de cruzeiros. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA - Pois não. 

O Sr. Jutahy Magalhães- t com satisfação que desejo associar~me a V. 
Ex• nesse pronunciamerito que faz a reSpeito do trabalho realizado pelo Ban-

co do Brasil. Não apenas pela Diretoria, presidida por ess_e grande homem 
público que é o Dr. Osvaldo Colin, mas todo o seu corpo de funcionãrios, 
porque o funcionaliSmo do Banco do Brasil tem sido provedor de inúmeros 
homens públicos do mais alto gabarito do País. E V. Ex' é o exemplo disso. 
v-. EX• Veio daquela Casa e V. Ex•, com o seu espírito público, com a sua pre
paração funcional, vem ex_ercendo aqui, no Senado, o seu mandato com o bri
lh<J.ntisrno que todos nós reconhecemos. 

O SR, BERNARDINO VIANA- Agradeço comovido as palavras elo
giosas do nosso coffiPanheiro, o nobre e eminente Senador Jutahy Maga
lhães. S._Ex'- retratou, em suas belas palavras, o que representam os diretores, 
conselheiros e funcionários do Banco do Brasil, nosso grande estabelecimen
to de crédito. 

Continuando, Sr. Presidente: 
É elogioso o trabalho __ que o nosso grande Banco vem desenvolvendo em 

favor das micro, pequenas e médias empresas. Ressalta o Relatório que con
tribuem com 42 por cento da oferta nacional de emprego e representam 94 
por cento da clientela do Banco na área urbana. Entre as medidas de apoio a 
essas empresas destaca-se o levantamento de suas dificuldades, deficiências e 
potencialidades, visando melhor estruturá-las, técnica e financeiramente, 
para sua mais rãpida consolidação. 

A política de_ comércio exterior cont~ com divisão especializada, a Car
teira de Comércio Exterior que, ao correr dos anos, tem desempenhado papel 
importantíssimo no desenvolvimento econômico de nosso País. Os emprésti~ 
mos do Banco vinculados à exportação aPreSentavam, em 31 de dezembro de 
1981, 273 bilhões e 485 milhões de cruzeiros. 

A atuação do Banco no exterior é, hoje, das mais significativas não só na 
captação de recursos representados ·pelas mais diferentes espécies de moeda, 
cotrlo -na Orientação do empresariado brasileiro na busca de novos mercados. 
Ço_rn_ ess~_trabalho, incrementam-se dia a dia as vendas de nossos produtos e 
serviços. A rede externa de agências ao final do exercício_ era representada por 
68 unidades em funcionamento, inclusive três subsidiárias de inteiro controle 
do Banco. Os saldos dos empréstimos dessas agências, em 31 de dezembro, 
somavam 23 bilhões e 30 milhi)es de dólares. O total dos depósitos elevava-se 
a 22 bilhões 954 milhõesde dólares . 

O Sr. Lenoir Vargas - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNAlÜ)INO VIANA- Pois não. Ouço o aparte de V. Ex•, 
eminente Senador Lenoir Vãrgas. 

O Sr. Lenoir Vargas - Nobre Senador, quando V. Ex' faz uma apre
ciação desse universo dentro do universo da vida económica brasileira e inter
nacional que é o Banco do Brasil, quero trazer, também, o testemunho do 
meu apreço e da minha admiração por essa equipe de brasileiros que vem sus
tentando, ao longo dos anos, a credibilidade e o respeito dessa instituição fi
nanceira. E o faço com muito orgulho por verificar que, neste período de tão 
intensa atuação do Banco do Brasil em que ele, não só dentro .:. .s nossas 
fronteira$ mas fora do País, tes~emunha a capacidz.::.l .. dos homens de negócio 
do Brasil, faço isto com certo orgulho - repito --justamente pela circuns
tância de, nesse período em que V. Ex• está destacando, encontrar-se na sua 
direção um catarínense ilustre, jã elogiado pelo Senador, representante da 
BahLa, que há pouco o aparteou, o nosso grande conterrâneo e figura séria, 
correta, austera, capaz e competente, que é o Dr. Osvaldo Colin. Por isto, 
manifesto a minha simpatia pela maneira como V. Ex' está apreciando a 
atuação do Banco do Brasil nesse período em que o estã abrangendo com o 
seu discurso. 

O SR. BERNARDINO VIANA- NObre Senador Lenoir Vargas, agra
deço as palavras generosas de V. Ex• não só com referência a atuação do Ban
co do Brasil no País e no exterior, como também em relação ao seu corpo de 
funcionãrios e di retores, tendo à frente aquela figura exponencial que é o nos
so companheiro de trabalho, Osvaldo Colin. Muito obrigado, nobre Senador. 

O Sr. Moacyr Dalla- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA - Pois não, nobre Senador Moacir 
Dali a. 

O Sr. Moac}'r_Dalla-:-:- V. Ex•, nobre Senador Bernardino Viana, ao re~ 
gistrar com entusiasmo o êxito financeiro, o balanço das contas do Banco do 
Brasil, o faz com a autoridade de um dos mais categorizados servidores da
quele estabelecimento de crédito. Mas, é míster, é necessãrio, e V. Ex• com a 
excelsa yênia, permita-me registrar um feito cjue tein não só ido além das nos
sas fronteiras, mas também procurado interiorizar o crédito, através das 
agê_ncias que o Banco do B-rasil, -sOb a presidência lúcida, inteligente e, sobre
maneira, patriótica com que o Dr. Osvaldo Colin tem implantado no exterior 
novas agências. E mais importante, talvez tão importante ou mais, são os 
postos avançados que vêm dando cobertura ao nosso pequeno e médio pro-
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dutor agrícola. Se nos dermos ao trabalhos de percorrer distritos, mllriicTPIOs 
longínquos deste País imenso em dimensões territoriaiS, vamos ver a presença 
do Banco do Brasil, do poder estatal a amparar, a incentivar a produção. Re
ceba, pois, a manifestação do meu apreço pelo seu pronunciamento. Peço a 
V. Ex' que registre também os meus aplausos, pela benéfica_ e inteligente ad
miriístração do Dr. Osvaldo Colin. 

O SR. BERNARDINO VIANA - Muito obrigado, nobre Senador 
Moacyr Da lia. O aparte de V. _Ex' veio, inclusive, esclarecer e motivar ainda 
mais o meu discurso, porque tocou num dos papéis mais importantes que o 
banco desempenha no mundo dos negócios, que é a assistência ao micro, ao 
pequeno·e ao médio produtor rural, o homem que nós chamamos, já consa
gramos de o homem de mãos calosas. Muito obrigado. 

Na estrutura organizacíõnal, o Banco contava, no final do ano pa_ssado, 
com 1963 dependências em funcionamento e 591 em instalação. Seu quadro 
de pessoal era integrado por 99 rriil e 765 servidores dos quais 25 mil e 75 mu
lheres._Cumpre assinalar que o Banco leva muito a sério o treinamento de seu 
quadro pessoal. Para se ter uma idéia de seu interesse, é bom registrar que, no 
ano passado, foram reciclados e treinados 25 -rilil funcionários, dentre os 
quais 2 mil 200 em entidades outras e 17 no exterior. 

Após. estas r-ápidas considerações, vale dizer que o Banco apre..o;entou, no 
exercício passado, lucro líquido de 4 cruzeíros e 22 centavos por ação, contra 
1 cruzeiro e 68 centavos em 1980; distribuiu dividendos de I cruzeiro e 87 cen
tavos contra 80 centavos em 1980; e o valor patrimonial, por ação, subiu de 7 
cruzeiros e 98 centavos em 1980 para 18 cruzeiros e 71 centavos em 1981. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
O Relatório abre suas páginas com um trabalho sobre ••Exportação e 

Serviços" - por sinal magnífico - em que dá notícia -das atividades que os 
nossos empresários vêril desenvolvendo no exterior, captando, assim, soma 
apreciável de divisas. 

Assinala que .. as primeiras vendas de serviços brasileiros ao. exterior 
ocorreram há mais de dez anos, mas resultados expressivos só foram registra· 
dos a partir de meados da década de setenta". 

Além de. grandes hidrelétricas que os nossos empr~sáríOs construíram na 
Venezuela, Uruguai, Peru, o avanço da tecnologia brasileira es.tá igu:almente 
presente no setor de transportes - rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. 

Para dar uma idéia real da atividade de nossas empresas no exterior, con
vêm assinalar que três delas estão incluídas entre _as 250 inaiores exportadoras 
de serviços em todo o mundo, e é bem provável que, já em 1983, o seu cres~ 
cente faturamento atínja os 2 bilhões de dólares. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA - Pois não .. Com muito prazer. 

O Sr. Leite Chaves- V. Ex.• fala de uma Casa onde passei 30 a rios~ Foi o 
único emprego que tive na vida: funcionário do Banco, advogado e de lá saí 
para esta Casa, o Seriado. Posso assegurar que o Banco do Brasil é uma uni
versidade de trabalho. O segredo dessa grande organizaç_ão _conslstil.i"i'ia _aJta 
qualificação de seus funcionários. Durante anos o Banco recrutou funcio
nários na classe média através de concursos rigorosos e lhes deu extraordi
nária formação; Então, o Banco se tornou o que realmente é: o exemplo para 
que outras grandes empresas nacionais surgissem. Lembro a V. Ex• que até 
há muitos anos ninguém acreditaVa em qualquer iniciativa do Governo; 
ressaltava-se apenas o Banco do Brasil. E foi o Banco que serviu de modelo 
para outros projetas. É uma casa rigorosa, seriíssirna. Conheço bem o Banco 
do Brasil, e sei que é um íriSüumento válido para exercer os mais elevados co
metimentos da Nação no que diz respeito ao setor económico-financeiró:Du
rante anos o Banco do Brasil exerceu as funções de Banco Central no País; ja
mais houve um deslize. Depois que ele deixou de exercer essa ativ"iâade. veja 
V, Ex~ quantos males ou quantas irregularidades têm ocorrido. Aliás, o ~an
ca Central, hoje, tem arregimentado diretoreS de _ou_tras organizações ban
cárias paralelas, e tem sido um inst{ume-nto -coõtrã {{BancO do- Brasil. O Ban
co do Brasil está em perigo. Bancos particulares se organizaram pilra preterir 
o Banco do Brasil no exercícío normal de sua. atividade. Tanto que é até hu
milhante, hoje, para o Banco a criação de uma agência, ~nquanto todos os 
outros Bancos_ podem instalar agênc_ias, limita-se o Banco do Brasil a abrir 
postos em cidades que necessitam de agências, apenas para_ que ele deixe de 
ser fator de concorrência. O Banco não é concorrente de ninguém; é-a Nação 
que se exercita financeiiãirie-nte~ Muita gente, muitOs Tundonários têm re~io 
até de que possa haver problemas-no futuro em relaçã.Q_ao Banco do Brasil, se 
medidas mais sé=rias -não forenüomaa-as.-É Uma Casa, às vezes severa, aparen
temente antipática, mas~ é urna Ca~sa em que se cuiirprem as leis, as mais du
ras e rigorOsas, e até as leis enadas. Isto traduz a sua identirycação com a 
Nação. Eu digo isso_ como advogado porque, quantas vezes, ãté pareceres 
nem foram reitefã.dos para que o Banco deixasse de cumprir a lei apenaS no 
seu sentido literal. No instante em que V. Ex• faz uma apreciação dos seus re-

Soltados, quero me congratular com o seu discurso e também com a Diretoria 
do Banco: na grande maioria foram eles colegas meus de trabalho: o próprio 
Colin, seu Presidente, homem honradíssimo, era funcionário da GELIC 
quando eu era funcionário da SUBOP; o Allécio Vaz Primo, um dos grandes 
diretores nossos, ~ra :qriginário da Agência de Assai, onde o conheci cm 1959; 
o Neiva, V ice-Presidente do Setor Externo; o Amílcar e tantos outros, enfim 
são pessoas que eu conheço a fundo, das mais remotas origens, nesta Casa de 
trabalho. O Banco está em boas mãos, mas ele está s_endo objeto de resistên
cias de-SetoreS-pfivados, que lendo grande irifluênci_a em relação aos Minis
térios, preterem o Banco e, conseqüentemente, a Nação, em benefício priva
do. O Banco do Brasil sempre foi tratado muito bem por esta Casa, aliás eu 
tenho testemunhos e isso me agrada de o Senado e os Senadores terem um ca
rfflfw partiCUlar pará com o Banco _dO _BrasiL g. _p'?sso assegurar a V. Ex~ que_ 
aqui, no Senado, muitas proposições prejudiciais ao Banco deixanün de ter 
encaminhamento em razão da seriedade e do respeito que o Senado e Senado
res de todos os Partidos têm em relação ao Banco do BrasiL Por isso V. Ex' 
merece as nossas congratulações. -- -

O SR. BERNARDINO VIANA- Eu quero agradecer o aparte de V. 
EX:~.- que foi um instrumento esclarecedor mais ainda_ das atividades do Banco. 
Discordo de V, Ex• apenas em um ponto: é que o Banco do Brasil expandiu a 

·sua rede de agéncías, de acordo com o seu quadro, com a sua potencialidade 
de pessoaL Porque o Banco do Brasil, no dia 31 de dezembro, tinha 1963 
agências em funcionamento e 591 em instalação, e já com um quadro de pes
soal de quase 100 mH funcionários, dentre os quais I j4 praticamente de mu
lheres. Mas V. Ex•, como um profundo conhecedor do Banco, trouxe real
mente ao ineu discurso interessantes temas, iilclusive que poderão ser objetos 
de debate. Muito obrigado, Senador Leite Chaves. 

Talvez, em razão do sucesso até hoje obtido, isto é, nos negócios com o 
exterior,' a -Mendes Júnior tenha nos brindado com interessante fólio de cu
úho singular e inü:rnacioncil em que traz fotografias das mais diferenteS raças 
e nacionalidades de todo mundo com o título humaníssimo em três línguas 
diversas: "'Uma história de trabalho e fraternidade" e com a expressiva men
sagem-que é próprio amor consagrado universalmente: .. Viemos de muitas 
terras e aqui unimos nossos braços e nossos corações realizando o sonho da 
fraternidade entre os povos do mundo emergente". 

Por tudo isso, prezados companheiros, congratulamo-nos com diretores 
e funcionários pelos inestimáveis e relevantes serviços que o nosso Banco vem 
prestando à comunidade brasileira e a grande parte da comunidade interna
cionaL (Muito heni! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Não exagero ao afi:riilãr a V. Ex's que os assuntos relacionados com a 
Amazônia sempre fiú:iaiTI parte das minhas cogitações. E quem se dedica a 
conhecê-la logo compreenderá a necessidade de dar-lhe amparo especial atra
vés de um tratamento difereDciado das demais unidades brasileiras, oferecen
do legislação própria que venha s_e adequar às suas pe_culiaridades. Ainda jo
vem, já esposava essa tese, baseado na experiência da realidade por mim vivi
da, tendo como vetar a d~fas.agem demográfica, se considerada a sua área ter
ritorial correspondente a sessenta por cento da superfície brasileira, abrigan
do menos de 8 milhões_de habitarites--ateo-paralelo 139, já" no Estado de 
Goiás~ Bastaria11_1 esses -indicadores, representados pelo demográfico e sua su
perfície, para preocupar a todos__ nós brasileiros que vivemos dentro de um 
planeta onde já começa a despontar a carência de espaço. 

_ Não foi por_ acaso que Eucliçles da Cunha r_egistrar_a que •·realmente, a 
Amazôníã é.a última pâgína ainda a escrever-se do Gê_nesis". E Tavares Bas
tos; seU deFensor intransigeõte; com· a sua acuidade d_e verdadeiro amazonólo
go, sentindo o grande vazio, registrara em seu .. Vale do Amazonas": 

~·A sensação de profunda melancolia que se apodera do espíri
to, nos adverte de _que estamos dentro das mais densas solidões do 

---Mundo. 
No alto Amazonas, principalmente, domina esse amargo senti

. menta que obriga a alma a dobrar-se sobre si mesma.'' 

As consideraÇões feitas -pelo escritor e POlítico 1 arbas Passarínfio -no -seu · 
livro .. Amazônia, o desafio dás trópiC"oS"-, edftadO em 1970, tiveram o mesmo 
sentido: 

"'Considerando-.se, porém, a extensão" ·superficial da Amazónia 
e os tímidos empreendimentos agrícolas regionais, pod-e dizer-se que 
ela está praticamente intocada da mão do homem." 
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O Professor Orlando Valverde, em trabalho sob o título "O Quadro Físi
co", destacou que 

.. As condições naturais da Amazônia são tão complexas e pe
culiares que a melhor maneira de estudã-las, sem temor de errar ou 
de ser demasiado incompleto, é seguindo um método histórico, ex
pondo e criticando as idéias vigentes em diversas fases de sua ocu
pação." 

Todos esses pensamentos nos advertem da existência de uma conduta 
Únanimemente apropriada para a imensa área. 

A Segunda Guerra Mundial, no período 1932/1945, contribuiu para be
neficiar a Amazônia, porque era e é a única produtora de Oorracha, matéria
prima indispensável para atender às necessidades bélicas. Por isso, a área pas
sou a desfrutar de mais cuidado e atenção. Logo o Governo da época, chefia
do por Getúlio Yargas, criou organismos para impulsionar o seu desenvolvi
mento, como o Banco da Borracha (hoje Banco da Amazônia) o Instituto 
Agronómico do Norte (hoje IPEAN), os Territórfos Federais de Rondônia 
(hoje Estado) Roraima e Amapá; e p~rmitiu que fosse instalã.da, P-or--empresa 
privada, uma Refinaria de Petróleo em Manaus. - - -

Ao Governo de Juscelino Kubitschek deve-se a SPVEA, posteriormente 
estruturada no Governo Castello Branco, para atender a sua finalidade com o 
nome de SUDAM; as estradas Brasília-Belém, Brasília-Acre; e o início das hi
drelétricas do Paredão (Ter. do Amapá) e Cun.iá-Una, na cidade paraense de 
Santarém. 

Nos Governos de Castello Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto 
Geisel e no atual de João Figueiredo, intensificaram-se as obras, com o asfal
tamento da Belém-Brasília, criação de batalhões_ rodoviários, prosseguimento 
dos trabalhos de Brasília-Acre, abertura da Perirrietn:il Norte indo até Cruzei
ro do Sul, a Rio Branco-Cruzeiro- do Sul, Manaus-Boa Vista, Santarêm
Cuiabá a Manaus-Porto Velho, a implantação da SUFRAMA- Superinten
dência da Zona Franca de Manaus; as hidrelétricas de Balbina, na capital 
amazonense; Samuel, em Porto Velho; Tucuruí, no Parã; telex, redes de TV, 
aumento da potência da Rãdio Nacional, audível em toda a área;-telefones, 
instalados nas mais distantes vila_s; o INPAS, a INFRAERO, construindo ae
roportos, inclusive para Boeirig; a criação do Comando Militar da Amazônia, 
sediado em Manaus; o Tratado de Cooperação Amazónica, assinado pelos 
oito países limítrofes e os incentiVos fiscais, bem como unia Séfie de outros 
instrumentos que têm servido para impulsioná-la. 

Mesmo diante dessas saudáveis providências, há que se considerar a sua 
área continental com uma população rarefeita, o que não permite um desen
volvimento pleno. 

O professor Arthur Cezar Ferreira Reis, como nós, está se·m-pre a bradar 
em favor da regifo. Embora satisfeito, S. Senhoria desabafou: 

.. A Amazônia, que só agora, realmente, constitui preocupação 
nacional, provocando interesse em todos os brasileiros, cre~tes e 
conscientes de que ela é parte integrante do espaço físico, social, 
económico e cultural do _País, não pode, em conseqüêtlciã, permane
cer naquele estado de natureza em ser; está a exigir que a política do 
Governo tenha ímpeto e continuidade." 

Quando participei do I Simpósio Nac1ori3.l da Amazônia, realizado em 
Brasília, em 1974, afirmei que: ---

"A Amazônia não é região egoísta, porque sempre desejou que 
seus irmãos de outros Estados e outrqs povos se abrigassem em seu 
seio. t a região beleza, encantadora, esplendorosa, extasiante que 
enleia, que enternece e que emudece a voz humana ao primeiro en
contro_." 

O sábio Djalma Batista, em seu admirâvel "Complexo da Amazônia", 
aconselha: 

"O que atualmente vem se fazendo, para enfrentar o desafio da 
esfinge, não pode constituir apenas a aplicação _de recursos públicos 
e privados, aventureiramente ou sem um objetivo definido. Têm d~ 
se criar bases económicas realmente estáveiS, Sitriultâneas a bases 
culturais, que permitam o progresso da terra e representem boas 
condições para suã ··gente, sem que se destruam as potencialidades 
da terra e sem que o homem seja tentado a__ernigrar por se sentir 
abandonado e s_e_m_horizontes." 

Eliot escrevera que "O tempo futuro está contido no passado". Efetiva
mente, faz-se necessário agilizar medidas adequadas para se poder alcançar a 
desejada meta. 

Pela oportunidade, gostarei de repetir miilhas palavras_pronunc~adas na 
Conferência Distrital dos Rotary clubes reunidos em ~an~_a~_êrn em 1981, e n_~_ 

Universidade Federal do Acre, em novembro do_ mesmo ano~ quando mais 
uma vez advoguei um tratamento eSpecial para o grande Vale. Disse que: 

"Faremos nossas as expressões do Padre Quoist, isto é, "pôr os 
homens de pé é a mais bela tarefa que se possa empreender. O ho
mem é a imagem de Deus e Deus é nele vilipendiado, quando o ho
mem é subdesenvolvido". 

Reconhecemos e reconheçamos o riosso crescimento. No en
tanto, esta área, tendo dimensão continental, com uma defasagem 
demográfica, somadas as suas incipientes condições sócio
econômícas, levou-nos a defender um tratamento diferenciado. As
sim pensando, desde a mocidade, porém agora com o raciocínio 
mais sedimentado, robustece-se em nós a certeza de que somente 
com instrumentos adequados e à altura de suas peculiaridades 
poder-se-á dar-lhe condições realísticas. 

É um _erro pensar-se, por enquanto, no nivelamento desta área 
às demais unidades federadas e, embora rica nos três reinos, é um 
membro ainda incipiente no corpo da forte Nação brasileira, exigin
do por isso cuidados especiais ainda por várias décadas. 

Fugindo a essa verdade estaremos fadados a não alcançar, com 
segurança, o objetivo qUe nos propusemos a buscar. 

Dentro das nossas limitações e como primeiro passo, apresen
Ütmos projetas que correspondem relativamente aos nossos anseios. 
O primeiro consiste na aplicação, como incentivo fiscal, na área da 
SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas domiciliadas na Amaz<Jnia Legal. O segundo, no 
aparte de maior -soma de recursos financeiros levando-nos a propor, 
em 1980, que do total do IOF arreCadado no país sejam destinados 
ao Banco da Amazônia 8_% ao invés de 4%, como atualmente. 

E afinal criar-s~ uma Secretaria Especial para Assuntos da Re
gião Amazônica- SEARA- desvinculada do Ministério do Inte
rior e subordinada diretamente à Presidência da República, como 
forma de dar à grande área maior flexibilidade, objetivando a solu
cionar o mais depressa possível, sem os tentáculos da burocracia, os 
seus vãrios problemas." 

Estas medidas, somadas aos instrumentos existentes, contribuirão para 
dar forma, servir de atratiVo para acelerar o seu desenvolvimento sócio
econômico. 

_ Dentro desse princípio é que datei destaque :i minha proposta de Dele
gação _ _Legislativa n9 7, por mim encaminhada-· em -I98o, à cônsideração do 
CongresSO NaciOnal, criando a Secretaria Especial para Assuntos da Regiãó
Arnazônica- SEARA- com_o uffi -dos suportes em busca da sua prosperida-
de, por todos nós almejada. A justificativa_ diz muito bem das razões que me 
levaram a tomar a iniciatiVa, com prazo para ser implantada até 1985, da qual 
destaco pequeno trecho para melhor ilustrar o meu raciocínio. Eis: 

.. De fato, na atual conjuntura sócio-político-econômíca que o 
n-osso Pais atravessa, os problemas da Amazônia se apresentam em 
tal magilifude e complexidade que já estão a impor uma-reforma clãS 
estruturas administrativas vigentes, objetivando a implantação de 
uma política de planejamento integrado que efetivamente sirva aos 
interesses nacio-nais. Neste passo, não é desejável permaneçam em 
condições de isolamento, vinculados a estruturas e comandos diver
sos, órgãos que, por.tõtios os motivos, se identificam nos fins co
muns de atuação n_a á_rea Amazónica. 

O recomendável é a execução de um planejamento global para 
a área reunindo a força de trabalho e os recursos alocados com essa 
finalidade. 

Aglutinan.do-se esses órgãos na estrutura de uma Secretaria de 
Estado, estabelecer-se-ia uma melhor adequação para utilizarem-se 
os recursos potenciais da Amazônia; racionalizada, ao mesmo tem
po, a sua problemática- de investimentos e incentivos.'' 

Fundamenta-se o projeto na própria história administrativa do Brasíl, 
pois os nossos governantes sempre tiveram a preocupação de descentralizar e 
desdobrar os Ministédos, conTorine ~s exigências ditadas pelo progresso. A 
pesquisa por mim feita sobre esse assunto desde o Império aos días atui;lis 
veln confirmar o acerto da minha proposta. No Império existiam sete Secre
tarias, as quais foram desdobradas com o advento da República em 1889 e o 
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mesmo critério foi adotado com· a-Revolução de 1930 e a ReVolução de 1964. 
Leio -parte da pes(ruisa para reavivar a lembrança de V. Ex7 s: 

IMPÉRIO 

Secretaria dos Negócios do Reino 

Secreta.-ia de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramari
nos-

Secretaria de Estado dos Negócios 
da Guerra e Est.-angeiros -

Erário ou Tes11uro Real e Público 

Sec.-etaria de Estado dos Negócios 
da Agricultu.-a, Comércio e Ob.-as 

'PUblicas-

Secretaria de Estado dos Negócios 
da Instrução Pública, Correios e Te
légrafos.-

Secretãria de Estado dos Negócios 
da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas.-

REPÚBLICA 

TranSformõu-se, depoiS, no Minis
tériO-âa Justiça e Negócios do Inte
rior. Mais taràC, -com o desdobra
mento, surgem o Ministério da Jus
tiça e o Ministério do Interior. 

Antes era o MECO R - Ministério 
Extraordinário para Coordenação 
dos Organisnlds Regionais. 
Com a proclamação da Indepen
dência, a expressão .. e domíniOS ul
tramarinos" desapareceu, ficando 
apenas MinistériO da Marinha. 
Desmembrada posteriormente em 
duas repartições diStintas: a dos es
trangeiros, que se- transformou no 
Ministério das Relações Exteriores, 
e a_da Guerra, que mais tarde se de
nominou MiriiStério da Guerra, que 
em 1967 passou a se chamar M inis-
tério do Ex.ércíto. - -

Deu origem ao Ministério da Fa
zenda 

Com o desmembramento desta Se
cretaria, surgiram diversos minis
térios: Ministério dos Transportes, 
anteriormente denominado Minis
tério aa ViaçãO e Obras Públicas· 
Ministério da Agrici.JftUiil e o Mi~ 
nistério da Indústria e do Comércio, 
que antes era ligado ao Ministério 
da Agricultura. 

Transfoi'mou-se, depois, no Minis
tério da Educação e Saúde Pública, 
e com ó desmembramento s_urgem o 
Ministério da Saúde e o Ministério 
da Educação e Cultura. 

O Ministérío--das CóinU.iiiCições é 
resultante do desdobramento do an
tigo Ministério da Viação e Obras 
Públicas. 

O MiriiSfério das Minas e Energia 
criado em 1960, surgiu do Minis
tério da Agricultura, cujos assuntós 
estavam afetos. 

O Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comércio "foi criadO em 1930, 
e em 1960 passou a denominar-se 
MinistériO d6 -Trabalho e Previdên
cia Social. E a partir de 1974, 
denominou-se apenas Ministério dõ 
Trabalho. Na mesma data surge o 
Ministério da Previdência e Assis
tência SociaL 

Ministério do Planejarriento e Coor
denação Geral foi cdado._em 1967 e 
extinto em 1974, passandÕ suas at~i
buiçõe,s à Secretaria de Planejarnen
to da Presidência da República _ 
SEPLAN. 

O Ministêrlo -da· Aefonáutica foi 
criado em 1941, constitUído inicial
mente pelos órgãos e serviços exis
tentes nas aeronáuticas da Marinha 
e do Exército e no Departamento de 
Aeronáutica CiviL Tamhêm o Mi
nistério da Viação e obras Públicas 
contribuiu para a sua organizacãO. 

Sr. Presidente, Srs_. Senadores; 
O avanço verificado ein todos os setores da vida nacional levou-me a 

propor o desdobramento do Ministério do Interior, criando-s.e .a. Secretaria 
Especial da Região Am:iZônica- SEARA -, para co~~atJbi~!Zar~se aos 
dias atuais, voltada ex.c1us_iva_men~ para atender à Amazoma. Nao ha nessa 
minha conduta qualquer laivo de dúvida quanto ao desemp~nho do Ministro 
Mârio Andreazza, que se tem constituído num dos gigantes na sua ação de 
sempre realizar. E respeitando o seu dinamismo, o seu afinco e devotament? 
à área, é que sugiro a imr:Iantaç_ão até fe_vereiro de 1_?85, 9ua~do o atu~l M~
nistério já terá cumprido o seu_ período, no governo do Presidente Joao FI
gueiredo. 

E o momento é apropriado para agradecer a meus pares do Senado e da 
Câmara que compuseram a Comissão Mista, e aprovaram por unanimidade 
de votos o Parecer do ilustre Senador Almir Pinto em favor da minha Propos
ta. Ê a minha contribuição ao Governo Federal e ao heróico povo da Amazô
nia, a~ qual tambêm pertenço, na certeza de que os seus resultados serão pro
missores, oferecendo frutos_ sazonados. Muito obrfgado! (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chn.ves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pa~ssos Pôrto) - Sobre a mesa, projetos de lei 
-que serão lidos pelo Sr. f'i'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 43, DE 1982 

Autodza o Poder Executivo a estender aos dependentes dos ser
vidores regidos pela ConsolidaÇão das Leis do Trabalho a pensão espe
-~ial de que trata a Lei n? _6.782, _de 19 de maio de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a estender aos dependentes 

dos servidores públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho a 
pensão especial de que trata a Lei n9 6.782, de 19 de maio de 1980. 

A rt. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 19 de maio de 1980. 

Art. )'i' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

É absolutamente injusta a situação que se criou com a Lei n<1 6.782, de 19 
de maio de 1980, que assegurou pensão especial aos dependentes dos servido
res públicos falecidos em decorrência de doença piofissional ou daquelas es~ 
pecíficadas em lei (tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, ce
gueira, lepra, paralisia irreverSível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkson, espondiloartrose anquilosante, nefropati'!_ grave, estado avança
do de Paget, artrite deformante). 

É que aquele diploma legal só amparou os depen9entes dos funcionários 
estatutários~ deixando ao inteiro desabrigo os dependentes dos servidores re
gidos pela CL T. 

E_vi~entemente, é uma disc!:_iminaç~o qdiosa que não_ pode perdurar, por 
atentatória, inclusive, ao princípio de ínsononlia, segundo_oqual ·~todos_sãp 
ig"uais perante á.' lei". 

E ~onvél!l sali_~ntar que ~ss_apensãç especial g~rante aos dependentes dos 
funCiol-târiOs ~ue ao falecerem .e~am POrtadores das referidas moléstias, a per~ 
cepÇão do total dos _venci~entos q~e eles receberiam se vivos _estivessem. 

Esta Cei terâ efeito retiôativo a·19 de maio de I980,justamente a data da 
publicação da lei n9 6.782 que se pretende estender aos dependentes dos ser
vidores celetistas. 

Saia das Sessões, 12 de abril de 1982. :-Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 6.782, DE 19 DE MAIO DE 1980 

Equipara ao acidente em serviço a dormça profissional e as espe
cificadas em lei para efeito de pensão especial e dá outras providên
cias. 

O Presidente da Rep6blica, faço sab-er qUe o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. I? A doença profissional e as especificadas em lei ficam equipara~ 
das ao acidente em serviço para efeito da pensão especial de que trata o artigo 
242 da Lei n' !.711, de 28 de outubro de 1952. 

Parágrafo único.- A equiparação de que trata este artigo estende-se às 
pensõ-es, incluSíve do--Montepio_Civil_d~ Uniã~, concedida aos herdeiros de 
funcionários já falecidos, para efeito de COiiiptem.en-tação pelo Teso~ro_ Na-
~~ ~ 
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Art. 2~' O disposto nesta Lei aplica-se na atualização das pensões em 
decorrência da implantação do Plano de Classificação de Cargos, "instituído 
pela Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 
de Encargos Previdenciários da União, recursos sob supervisão do Ministério 
da Fazenda. 

Art. 4~' Esta Lei cntrarâ em vígor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, em 19 de maio de 1980; 159• da Independência e 92• da Repúbli
ca.- JOÀO FIGUEIREDO- Ernane Galvêas. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 44, DE 1982 

Dispõe sobre a renúncia da União Federal quanto a direitos que 
lhe foram reconhecidos pela Ação Cível n9 73, do Paraná, em que foi 
Autora: Empresas Incorporadas do Patrimônio Nacional e Réu: o Es
tado do Paraná, mantendo-se inalteradas as matrículas atuais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Em razão da manifesta impoSSibilidade de seu exerclcio, a 

União Federal renuncia a todos os direitos que lhe foram assegurados pela 
ação Cível n~' 73; do Paraná, em que foi autora ''Empresas Incorporadas do 
Patrimônio Nacional" e Réu o _Es.tado d.Q Paraná, __ 

Art. 2~' Em conseqüência, são mantidas todas as transcrições, registres, 
inscrições e matrícUlas com relação aos imóveis ·_objeto da ação eni. causa. 

Art. 39 A União, através da Procuradoria·=Geral da _República, reque
rerá de imediato o recolhimento da Carta de Ordem n'il 14/82, e similares 
através das quais o Supremo Federal determinou a ex.ecu_ção do julgado, con
sistente na baixa das transcrições (hoje matrículas) perante os_ Cartórios de 
Registro de Imóveis das Comarcas ex-plicitadas nos a·titos. 

Art. 4~' Os efeitos desta lei retroagem a 3-3-82, data da expedição __ das 
Cartas de Ordem do Supremo Tribunal Federal. 

Árt. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A decisão do SUpremo trouxe grande intranqUilidade à região, eís que a 
partir da chegada aos Cartórios da Carta de Ordem do ST"F dCtirmínãndo -a 
baixa das matrículas nenhum imóvel pode ser alienado ou gravado de hipote
ca para fins de financiamento rural. 

A área alcançada pela decisão se estende por aproximadamente 880 mil 
hectares, compreendendo atualmente um conjunto de 35 a 40 mil proprieda
des rurais, onde vivem mais de 400 mil pessoas. 

Cidades como Cascavel e Guaraniaçu estão sitüádas dentro do litígio, de 
sorte que até os imóveis urbari.Os fá ilãó podem doravante ser objeto de tran
sação comercial. 

Com precisão todas essas transcrições não poderiam ser mencionadas, 
sabendo-se que uma delas é origínáriá de Foz do lguaçu, tendo o n9 1.394, fei
ta às fls. 1/2, do respectivo Livro 3. 

A área alcança mais de 11 municípios, desmembrados que foram das gle
bas denominadas Santa Maria, Silva Jardim, Catanduvas, Ocoy e_ Piquíri, 
dentre outras. 

Como se recorda, decisão imperial outorgou vasta área de terras_ ao e;n
genheiro João Teixeira Soares, para que· em troca construísse uma estrada de 
ferro vinda desde Santa Maria, nO Rio Grande do Sul até ltararé, em São 
Paulo. Concessão semelhante fez o Estado do Paraná, mUitos anos depois, a 
uma das empresas por ele fundadas, para que edificasse um ramal de Guara
puava a Foz do lguaçu. Essa última concessão foi transfe_rlda à BravicO 
(Companhia Brasileira de Viação e Comércio), que por su-a veZ também não 
construiu o ramal, sendo a concessão anulada pelo Decreto n9 300, de 3-11-
30. O Estado do Paraná então titulou essas terraS a particulares com o que 
não concordou 3 União, invOtando sobre elas domínio, por serem devolUtas 
e de fronteira, tendo em conseqUência ganho de causa através da ação referi
da, cujo acórdão está sendo objeto de execução através da expedição de carta 
de Ordem. 

Dada a absoluta inexeqüibilidade da sentença e aind.a o clima de_ verda
deira calamidade pública qtie ísso __ b_a __ v_eria de ocasionar, não há outro cami
nho para solucionar o problema a não ser o indicado pelo presente projeto de 
lei. 

Nem se diga que o INCRA esteja agindo de boa fé no caso. Recentemen
te declarou em Cascavel, no Cartório de 19 Ofic_ió;- que iria agir de forma a 
evitar os efeitos funestos do acórdão. Todavia, folheando os autos, pâg. 

1.684, constatei que for O próprio INCRA que solicitou ao Procurador 
Procurador-Geral da República que a Carta de Or-dem fosse expedida aos 
Cartórios para baixas das atuais transcrições. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1982.- Leite Chaves. 

( Ãs Comissões de Constituição _e Justiça e de Agricultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas que acabam de ser 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (!'assas Pôrto)- Está finda a Hora do Expedien-
te, 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliber~ção. _ 
Em cons_eqüência, as matérias da pauta, todas pendentes de votação, têm 

sua apreciação adiada para a próxima- seSsão ofdinãi:"ia. 

São os seguintes os itens cuja apreciar;ão ê adiada: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981 
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n~' 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, c 
dá outrãs providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.354 a 1.356, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador José 
Frã.gclli, de adiamento da Vo~ação para reexame da Comissão de Finanças.) 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sObre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, ria forma que especifica, terido 

PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões: ~ 
- de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade e juridicidade; 
- de Legislaç-ão Social, favorável; 
--de Saúde, favorável; e 
- de Finanças. favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragellí. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do Seriado! Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das LeiS do Trabalho, para o fim· de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a reinuileração, tendo 

PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e jl).ridicidade; 
--de Legis/açào Social; favoráVel; e 
- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'il 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Vian_a, que--declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Br_asileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justlça. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado o~' 352, -de 
1978, de autoria do Senador AÇdoly Filb_o, que dispõe sobre a_ ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão 
......:. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lef"do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que-aC-rescenta dispositivoS à 
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Lei n' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituiçiio e Justiça. pela constituciàiialidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
--de Finanças. favorãvel. 

7 

Votação, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n" 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivO da Lei 
n" 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo _ -

PARECERES FAVORÂVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de !981, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil,· e 
- de Finanças. 

8 

Discussão, em primeiro turno, do Projetó -de LCi"i:fo Senado n~' 3-09, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercíclõ da auditOria 
contábil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade- e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serl'iço Público Cú•il, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n~'s I e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotada a Ordem do Dia, 
volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, por cessão do 
nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Denadores: 

· Tencionava, nesta tarde, tratar, rapidamente apenas, de todos os prob.le
mas que envolvem a crise brasileira, as eleições de 82, e a própria condução 
da campanha eleitoral. 

No entanto, Sr. Presidente, recebi, nesta manhã, em meu gabinete a visi
ta de um jovem ater e produtor de teatro desta Capital, meu conterrâneo. 
Trouxe-me este artista uma cópia de um ofício que recebeu da Divisão de 
Censura de Diversões Públicas, nos seguintes termos: 

"SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
DIVISÃO DE CENSURA DE DJVERSOES PÚBLICAS 

Oficio n' 81/82- SO/DCDP Brasília-DF, 7 de abril de 1982 
Senhor Requerente: 
Comunicamos a V. S-! que esta DCDP, com base no art. 41, le

tra d do Decreto n9 20.493/46, de~idiu negar libera~ão à peça de sua 
autoria intitulada "BOA NOITE GENERAL". 

Atenciosamente, -Solange Maria Teixeira Hernandes, Direto-
ra da DCDP/DPF". -

Sr. Presidente, quando o Excelentíssimo S6Dhor PreslctCrite da Repú-bii-: 
ca, precisamente na data do 39 aniversário do seu Governo, ocupoU mais de 
10 minutos uma cadeia de rãdio e televisão deste País para, ~squecendo todoS 
os problemas brasileiros, fazer um apelo veemente à sociedade Para que ela 
combatesse a pornografia não foram poucOs-Os que reagiram do seguinte mo
do: Ora, é bem possível que o Presidente da República, por falta de um proje
to político global que significasse uma r~sposta a tOda essa Crise brasileira, te
nha tentado colocar af uma cortina de fumaça, é bem possível que isso seja 
um projeto diversionista do Presidente_ da República. · 

Outros, Sr. Presidente, abordaram a questão da seguinte forma: Não es:
taria o Presidente da República dando o primeiro sinal para, com o recrudes
cimento da censura no que diz respeito aos problemas de moralidade pública 
e individual, também recrudescer o processo de censura política no País? 

Bem, depois disso a Nação tomou conhecimento, por exe~plo, de que 
esta mesma Divisão de Censura de DiVCrSões Públicas do Departa!Uento de 
Polícia Federal que o Ministério da Justiça havia censurado o filme "Pra 
Frente Brasil", do Sr. Roberto Farias, ex-diretor da EMBRAFILME,.empre
sa estatal, por motivos exclusivamente políticos. E esse-·é um outro caso: por 
motivos exclusivamente políticoS uma peça teatral é censurada. 

Ao jovem autor João Vianney resta a esperança de que o Conselho Supe
rior de Censura, que é urit Orgão revisor das decisões da Dívisão de Censura 
de Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal, seja menos pre
cónceituoso que o próprio Ministério da Justiça. Isso, para o autor. A meu. 
ver, no entanto, para o País, Sr. Presiâente; -não 6stá restaildo outra saída se
não mudar de Governo. E era sobre isso que gostaria de falar, "nesta tarde. 

Está na ordem do dia o problema do revanchismo. Até mesmo o eminen
te Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, tem, com bas
ta9te insistência, vindo à imprerisa para informar à opinião pública nacional 
que setores oposicionistas estãO trazendo mensagens revanchistas. 

Sr. Presidente, tenho uma opinião diametralmente oposta à do Sr. Presi
dente desta Casa, eminente Senador Jarbas Passarinho, e de outros seus c_om
panheiros que também têm se pautado com declarações no mesmo sentido. Q 
cútO é que, a menOS q-Ue se queira ser aVestruz~ rião cabe à Oposição deixar de 
ignorar a crise em que se encontra o País, a crise em que está mergulhado o 
País, uma crise que é, sob todos os aspectOs, geral, sobretudo econômico.;,. 
soda!," "co.rri refleXOs enorines na área polítÍca. Parece-me claro que a essas al
turas, alguns setores ligados ao Governo pretendem distribuir a responsabili
dade por essa crise geral vivida peJo País sõbre dois grandes pilares, o primei
ro deles, a crise íriternacional que é verdadeira, e o segundo destes pilares se
ria a própria sociedade brasíleiia, coni seus -grandes pfoblemas, com todos os 
problemas que envolveram. até agora o seu processo histórico, esquecendo-se, 
ao- meu ver propositadamente ......:·e eu volto a aplicar a palavra muito em voga 
-,que o recrudescimento deste processo, sem sombra de dúvida, se fez nestes 
últimos 18 anos, e, lamentavelmente, que de todo o processo de decisão polí
tica esteve totalmente afastada a sociedade brasileira, principalmente seu se-
ter majoritário_. -

O Sr. Passos Pôrto -:--: V. Ex' permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex•, com muito prazer. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex~ falou a 
respeito do revanchismo, citando inclusíve o Presidente do Senado Federal, o 
nobre Senador Jarbas PassarinhO, Como urria das personalidades políticas do 
País, que tem acentuado este propósito das Oposições brasileiras. E chegou 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho um telegrama de um político brasileiro, 
de certa forma insuspeito, o ex-Presidente Jânio Quadr_os, que assistira ao de
bate entre o Senador Jarbas Passarinho e o Senador Tancredo Neves, telegra
ma com o seguinte teor: 

Telegrama 
Senador Jarbas Passarinho 
Senado Brasília 
(BrasiliajDF /70160) 

Ouvi o·deba:te com Tancredo Neves. Vossa Excelência aceite 
meus pãrab-éns:Jnclusive por comprovar o_ que faço também propó
sitos revanchistas da Arca de Noé que se intitula partido e o estran
gulamento eleitoreiro do partido Popular inspirado quase sempre 
por sentime!]tos de vindita ameaçando todo o processo de abertura 
democrãt_ic:_a. 

J. Quadros. 

A "Arca de Noé" é o PMDB. Nobre Senador Henrique Santillo, gosta
ria que fosse incluído no discurso de V. Ex' o telegrama do eminente ex
Presidente, que é também um dos elementos do espectro de oposições do Bra
sil. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Incluirei com imenoo prazer ... Este
ja certo V. Ex' de que se o ex-Presidente Jânio Quadros teme a vingança, teme 
a vindita, teme ser julgado nas barras dos tribunais deste País, este é um 
problema todo pessoal de S. Ex' É possível até que motivos existam. Sabe V. 
Ex' também, apesar de citá-lo como um dos componentes do espectro da 
oposiçãO-brasileira, qúe isto não é verdade, sabe V. Ex•, melhor do que eu, 
que o proprósito do ex-Presidente Jânio QuadrOs, a esta altura um forte alia
do do PDS em São Paulo, é o de, na verdade, propiciar a vitória do Partido 
de V. Ex• naquele grande Estado da Fede~ação. 

Na verdade, o seu. propósito, esteja certo V. Ex• e todos os do seu Parti
do, não será conseguido._ Se esses são os desígnios, corno eu sei, do ex
Presidente Jánio Quadros, eles não se concretizarão. Esteja certo V. Ex• de 
que o PMDB, com o.u sem o ex-Presidente Jânio Quadros candidato a Gover
nador, ganhará as eleições de são Paulo, e g?nhará sobretudo do Governador 
Paulo Maluf capitaneando a campanha daquela forma que V. Ex' conhece 
muito bem, que, aliás, foi _ _g~_~unciada o~tem por um outro companheiro de 
V. Ex• e também Governador de Estado, ex-Ministro- da Educação, tanto 
quanto o nobre Senador Jarbas ~assa~inho 1 o Govew~dor Ney Braga, doEs
tado do Paraná. Desta forma, fique certo V. Ex' que é lamentável que tenha 
havido apenas esse telegrama. Estou certo que o nobre Senador Jarbas PasSa-
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rinho terá recebido centenas de telegramas, parabenizando-o por seu com
portamento naquele programa, diante do eminente Senador Tan_~r<~d()_Neves. 
Deplorável que V. Ex• cite apenas esse. 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena - Acompanho com Í!ltereS:se o discurso de V. 
Ex•, que fala neste instante em nome de toda a nossa banca_da, para rechaçar 
toda essa campanha solerte feita no País contra a Oposição, sob o argumento 
de que estaríamos caminhando para o revanchismo, quando está muito longe 
de nós este propósito. O que queremos é realmente nos engajar cada vez mais 
numa luta séria, numa luta decidida em torno de uma verdadeira e autêntica 
democracia para este País. 

Por outro lado, como bem acentua V. Ex•, seria interessante testemu
nhos abalizados, pois ao ex-Presidente Jânio Quadros, a meu ver, falece auto
ridade moral para comparecer a esta discussão cm torno. c4ts Oposições. Ora, 
um homem público que sai dos seus cuidados em São Paulo para uma audiên
cia com o Senhor Presidente da República, para decidir SObre a sua candída
tura, já, por si, se define evidentemente, numa posição altamente colaboracio
nista com o Governo e com_ o PDS, e nunca com a linha das OpOsições. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Agradeço, imensamente, sua pala
vra, eminente Líder. 

Poderia dizer, retoricamente, que a lembrança -do passado justificaria 
apenas para que, como aprendizado, os mesmos erros não se cometessem no 
futuro. Eu não estaria sendo verdadeiro, porque, sem sombra de dúvida, o 
presente e o futuro trazem as marcas do passado, inevitavelmente, do ponto 
de vista histórico, político e social. 

Mas a verdade é uma só. Todos_estamos com as vistas voltadas para o 
futuro. Estamos querendo percorrer caminhos efetivamente democráticos. E 
estejam certos aqueles que hoje, ainda no Governo, temem qualquer revan
che, possam temer ou recear qualquer vindita. Isso não se farâ simplesmente 
porque os caminhos que a sociedade brasileira está a exigir que percorramos 
são caminhos, a meu ver, diferentes_ do que estamos percorrendo, mas sem ne
nhum processo de revanche ou de vingança, seja ela pessoal ou grupal. 

O Sr. Jarbas Passarínho - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTlLLO - Çpm muito prazer eu concedo o 
aparte ao eminente Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Senado, que 
desce a este plenário pa:ra me- dar esta honra. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Se houvesse alguma justificativa maior para 
pedir o aparte a V. Ex• seria jus:ra:mente- á homenagem a V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço imensamente. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não o faço na qualidade de Presidente do Se
nado, para que eu não seja amanhã alvo de novas objurgatórias de colegas de 
V. Ex•, quando acharem que uma vez desci eu da Presidência da Casa para 
usar a tribuna, num direito que me-ê asSegurado pelO Regimento, e foi consi
derado um abuso. Mas V. Ex• me citOu nomiiiãlmente, e eu quero começar 
por lembrar que a primeira aparição que fiz em televisão, dentro deste novo 
quadro que se traduz numa denúncia natural e espontânea da limitação do 
acesso aos meios de comunicação de massa pelos candidatos aos pleitos polí
ticos, foi precisamente com- V. Ex• em G_oiás.. E acho que o mútuo resperto 
marcou o nosso encontro, e não creio que nada pudesse ter sido negativo do 
debate que tivemos com a maior franqueza, um frente ao outro, na terra de V. 
Ex~. mas num programa que paralelamente estava sendo levado ao ar na mi
nha terra. Creio que já naquela altura discutimos um pouco a tese que V. Ex• 
hoje traz à colação. E a segu~da razão_ pela qual eu me propus a pedir o apar
te a V. Ex• é para evitar os equívocos que são tão_comUns ha transmissão do 
pensamento pela palavra. Creia V~ Ex' que não temo revanchismo. Poderia 
falar a V. Ex• como um cadete da Gasconha, dizendo que não o temo porque 
estou certo da vitória, tendo _um tipo de atitude que seria mais blasonar do 
que discutir e radoCirtar. V. Ext-, um homem que reputo-sério, e respeito as 
posições de V. Ex'", mesmo qua:ndo não são as minhas, e em regra não são, V. 
Ex• não me viu em nenhum momento generalizar a posição revanchista em 
relação às Oposições_. Chamei a atenção exatamente para uma parcela dentro 
das Oposições trabalhando nesse campo. Nisto peço a V. Ex• que me dê o 
mesmo tratamento que lhe dou, de mútuo respeito, e que não ponha-em dúvi
da a minha palavra, porque a minha palavra merece fé. Estou sofrendo na 
carne, pessoalmente, nobre SeQador Henrique Santillo, um tipo de campanha 
infame, desencadeada no meu Estado, por um grupo que já foi extremista ar
mado no Brasil e que, numa palavra agora bastante ilustrativa do Senador 
José Sarney, deixou de fazer terrorismo armado para fazer terrorismo Políti
co. É o mesmo grupo que denunciou por jornais uma supOsta máfia de la
drões que teriam s}do aqueles que se comprometeram com o Movimento Re-

volucionário de 1964 e, depois, tiveram posições de relevo na administração 
pública. Esses 152 cidadãos teriam corltas·nababescamente mantidas em ban
cas da Suíça, e assim por diante. A calúnia tem sido sisteiriática, Senador 
Henrique Santi.Uo. Há pessoas no Partido de V. Ex~ - que o nobre ex
Presidente Jânio Quadros chamou de "Arca de Noé", com uma variante, ele 
disse que era mais do que a "Arca de Noé", porque teria alguns exemplares 
da fauna que Noé não conseguiu recolher durante o dilúvio. Não é minha a 
expressão, é de"$. ExP. e S. Ex• _é responsável pelo que diz. Esta frente é indis
cutível no Partido de V, Ex~ No Partido de V ,_Ex• é uma frente e dentro dessa 
frente há tendências de várias naturezas. De maneira que a prova fundamen
tal que lhe dou foi o próprio resultado do meu debate com o Sr. Senador Tao
credo NeveS. Como- o Sr. Senador Tancredo Neves- um homem civilizado, 
um homem elegante- teve para comigo palavras - no que, aliás, houve- re:.. 
cipro-cidade- repito, como o Sr. SenadOiTancredo Neves teve para comigo 
palavras até de certo carinho, no dia seguinte o Secretário-Geral do Partido 
de V~ Ex .. recriminava o Senador Tancredo N.eves duramente, e recriminava 
dizendo que o Senador não me po"deria con_siderar um estadista, pois eu servi
ra à Revolução. Veja V, Ex• que o marco, ao contrário do que V. Ex• diz, e 
que_tanto me agradaria que fosse a linha predominante- e me agradará que 
seja, oxalá seja- do Partido de V. Ex•, nãO é a eleição de 82, nem mesmo a 
de 84- o marco é J964. Então, desde que se participou do Movimento, que 
nunca reneguei- e hoje no Partido de V. Ex• há companheiros meus daquela 
época que também se comprometeram firmemente com a mudança das coisas 
políticas no Brasil-, desde que se tenha pertencido a esse grupo, é-se consi
derado como incapaz de praticar a democracia e de poder ser estadista. O elo
gio do estadista pode ser exagerado, e deve ter sido exagerado, pela generosi
dade de meu colega nesta Casa, mas não vejo em que, mesmo quando se cite 
uma passagem não de um regime autoritário rtó gra-u etn que foi o brasileiro, 
mas muito maior como foi o grau espanhol, não vejo em que um Adolfo 
Suárez não possa ter sido um instrumento precioso para a redemocratização 
do seu país. É neste ponto que firo a tecla nos meus pronunciamentos, salien
tando que esse tipo de tentativa de revisão histórica, essa brutalidade no ata
que às pessoas que tiveram responsabilidade no Movimento de 64, e não re
negaraQl, tudo isso conduz a um equívoco de apreciação que pode ser desa
gradável e um obstáculo no prosseguimento. que todos nós desejamos ver 
com êxito, da abertura democrática. Quanto ao Presidente Jânio Quadros, 
que foi duramente criticado pelo nobre Líder de V. Ex• no aparte que lhe deu, 
e V. Ex• também não o preservou de certas análises duras, é preciso dizer que 
se trata de um homem_ do qual se pode divergir, mas que, em meio a muitos 
companheiros de V. Ex'" na Oposição, tem, sim, ao contrário do que disse o 
Senador Humberto Lucena, condições _morais. Foi cassado, foi confinado 
duas vezes por um processo revolucionário qUe o atingiu duramente. De ma
neira que, pelo menos, ele dá, no meu entender, um exemplo. Dã um exemplo 
de que abandona as mágoas de ordem pessoal para pensar, segundo as suas 
idéias, segundo a sua óptica, no melhor encamlnhallfento do processo demo~ 
crático no Brasil. Peço desculpas a V. Ex• de o haver aparteado, mas creio 
que não feri tanto os cânones do Senado fazendo isto. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Esteja certo V. Ex•, nobre Senador 
Jarbas Passarinho, de que foi para mim uma honra imensa. Vejamos o 
problema do ex-Presidente Jânio Quadros, qUe acaba de denominar o PM DB 
uma "arca de Noé" com mais alguns espécimes não contidos na .. arca de 
Noé''. Na yerdade, esteja certo V. ~~·.é po~sív~l que um desses espécimes te
nha sido o própri~ §r. J~nio Quadros, cuja entrada no PMDB foi negada. O· 
grande problema não é este de se discutir o ex-Presidente, não é este de se dis
cutir se esse ou aquele homem quC fez o Movimento de 64 é ou não estadista. 
O grande problema .são as idéias, o grande problema são os pensamentos que 
devem orientar as discussões, os nossos debates. O grande problema há de ser 
u~a idêia-matriz que tlos conduzi rã para o futuro. V. Ex• sabe, e não precisa
ria dizer aqui, V, Ex'" sabe muito bem, melhor do ·que eu, que o PMDB, que ê 
uma __ gfanqe_frente, que pretende_ser uma frente, com uma luta cada v_ez mais 
intensa pelo estabelecimento de_uma democracia neste País, tem,- por suã:s va
riad<.tS dire~ões, pelo seu _co_legiadodiretivo, b_ PMDB tem um pensamento, a 
meu ver, neste caso, uno, homogêneo -o PMDB não discute as pessoas. O 
PMDB discute as _id~ias, o PM DB há d_e continuar di_scutindo o Movimento 
de; 64~ h_á de _continuar discut.inc!O: to_da a polí~i~a implantada pelos governos 
SUcessivos; chamados revolucionários, e que, sem sombra de dúvida, estarão 
influindo nO futuro deste Pa__ís, segundo alguns, negativamente, segundo ou
tros, positivamente. Inevitavelmente. O PMDB continuará discutindo, conti
nuará estabelecendo todo aquele processo necessário de denúncia, de crítica, 
continu:,~rá teptando desen_volver .• inclusive, nos mais variadossetores sociais, 
um posicionamento crítico em relação ao Movimento de 64. Não estarão
esteja seguro V. Ex•, e estou certo de que V. _Ex' sabe melhor do que eu- não 
estarão em julgamento as peSsoas, mas o próprio processo históriCo, políticO 
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e social u que fomos submetido~ nestes 18 anos. Tirar ilações disto tudo para 
o futuro é importantíssimo para a Oposição. e ela continuará fazendo. Se um 
ou outro candidato oposicioi1ísfa~ -se um ou ouffo brasileiro, filiado a esta 
grande frente, por um ou outro motivo qualquer, possa dizer; aqui ou acolá, 
que estão em jogo os homens que fizera-m o Movimento de 64, V. Ex" sabe, 
melhor do que eu, que não é este o pensamento absolutamente predominante 
neste grande Partido oposiciOnista, que acabou s~ndo originárlo--d_e-üm pro
cesso de incorporação muito importante, segundo o meu modo de ver, para o 
futuro poHtico deste País. 

O que não é possível é evitar que continuemos dizendo que a crise vivida 
pelo País é de responsabilidade exclusiva de alguns governos que, neste perío
do de 18 anos, tomaram decisões unilaterais, em gabinetes fechados, na au
sência da sociedade, na ausência do povo, e implantaram uma política que a
cabou levando o País a esta crise. 

A responsabilidade é do Governo. lsto a Oposição continuará dizendo. 
Não interessa se a responsabilidade é desse ou daquele homem do Governo, 
desse ou daquele setor que pretensamente significa base de apoio a este Go
verno. Mas, a verdade é uma só. A Oposição continuarã discutindo, nacio
nalmente, aqui, na Câmara c através dos meios de comunicação; sobretudo 
no ano de 82, rcsponsahilizando o Governo pela crise brasileira. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não. 

O Sr. Pa.~.ws PVrto- Nobre Senador Henrique San_til_lo, vê V. Ex" como 
o seu Partido está num grande erro de perspectiva histórica. Querer- negar a 
importtincia, a existência, ã- evidência do Movimento de 64 é querer negar um 
fato histórico. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas, quem disse a V. Ex• que o Par
tido está querendo negar o MoviinCitto de 64? Mesmo porque ele foi tão du
ro, impôs tantos sacrifícios aos outros que eu nãO Consigo esquecê-lo. 

O Sr. Passos Pôrto- V. Ex~', que se julga uma frente pela redemocrati
zação do País, pode julgar-nos participantes dessa frente. Hoje, são todas as 
forças políticas do País, é a convergénda, a correlaçãO de forças de tQdo o 
País que quer a redemocratizaçãO, inclusive aqueles que fizeram o Movimen
to de 64. De modo que V. Ex•, que tem na sua Arca de Noé elementos que 
participaram desse Movimento, deveria somar-se a nós e faZer a grande frente 
de redcmocratização do País, pensando no futur_o do Brasil e não rememo
rando fatos que estão, pela sua natureza, pela sua identificação, incorporados 
à História do País. Acho que V. Ex"s vão incorrer no mesmo erro do meu an
tigo Partido, que foi a UDN. A UDN, na redemocratização de 1945, ficou so
mente dedicando-se ao antigetulismo, esquecendo-se do instante histórico 
que estava vivendo, que era a abertura democrática brasileira de 1945. V. 
Ex"s estão na mesma posição, estacionários... · · · 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Foi muito bom que V. Ex• se tivesse 
lembrado ... 

O Sr. Passos Pôrto - ... estacíonários, vivendo um -passado que está, 
pela sua natureza, queira ou não V. Ex•, queira ou não o seu Partido, incor-
porado à História deste País. - - --- --

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• é um homem extremamente 
inteligente. Estou certo que está tentando apenas justificar no mCU discurso o 
seu posicionamento que, a meu ver, é irijustUiCâvel. V. Ex• é extremamente in
teligente e sabe que ninguéffi está aqui negari.do o Movimento de 64, mesmo 
porque, como eu já disse, seria impossível negá-lo, até mesmo pelos sofrimen
tos que ele nos imprimiu. 

Veja bem V. Ex• V. Ex' citou, bem a propósito, o_ movi'mefito de 1945, de 
redemocratização do País e extinção do Estado Novo. Naquela ocasião, aso
ciedade brasileira, com justas razões, condenou o goVerrio, responsabilizou 
integralmente o governo de então pela crise vivida pelo País, pelã crise políti
ca em que o País se metera, responsabilizou-o inteiramente. 'E: óbvio, é natu
ral, que a sociedade brasileira, agora, a estas alturas, queira rc:.tJOnsabili~ar 
todos aqueles que estão no poder pela crise que vivemos. Isto é natural, isto é 
histórico e eStCja certo V. Ex• o_correrá. Não que isto signifique um processo 
de traumatismo violento no processo histórico brasileiro, nem a Oposiçâo es
tá desejando isto, nem jamais trabalhará por isto. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex• com imenso prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Henrique Santillo, eu me per-
miti pedir um aparte inicial a V. Ex• para definir uma questão de ordem pes-

soai. A partir deste momento+ V. Ex." há de permitir que me retire do seu dis
curso, porque eu nUo devo estabelecer polémica e os assuntos que V. Ex• le
vanta são polêmicos e eu teria que contraditá-los, frontalmente e, at sim, não 
fiem ia bem, na minha posiçUo de Presidente da Casa, alimentar a polêmica 
com um par meu dentro do plenário. Queria apenas dizer a V. Ex• que eu não 
poderia estar presente ao discurso de V. Ex" a partir do momento em que o 
esClarecimento que fiz a minl ine pa"receu perfeitamente claro e, a partir da
qui, a p~tlavi"ü é de v; Ex". o plenário é de V. Ex•, e eu me recolho a minha po
sição _de Presidente da Casa. como juiz que devo ser. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço imensamente a V. Ex• 
Reconheço que é possível que V. Ex" não pudesse polemizar, nesta Casa, de
vido ao fato de ser seu Presidente. Concordo também que as colocações que 
faço são pálêmic<JS. As cOlocações ·poiíticcis são, em si, po1êmicafi. Este é um 
julgamento político. O que a sociedade pretende fazer a este Governo é um 
julgamento poHtico. E um julgamento político que há de se fazer pelas urnas, 
através das urnas. pelos re.-'wltados eleitorais, em 1982, em 1984, em 1986. 
Este é o anseio, é a aspiração da sociedade e é aspiração da Oposição, repre
sentadu sobretudo pelo seu maior Partido, o PMDB. 

O Sr. Passos Pôrto - E do PDS também ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Disse o eminente Senador Passos 
Pôrto que do PDS também ... 

O Sr. Passos Pórto - Que é o julgamento das urnas ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- É lógico que poderemos discutir, 
porque se tratu também de um assunto polêmico, o que é democracia, que de
mocracia se pretende, qual a democracia pela qual o Presidente Figueiredo 
fezjummentos e qual a democracia pela qual o PM DB luta ou os demais par
tidos políticos brasileiros lutam. Trata-se também de assunto polêmicO sobre 
o qual cabem discussões. 

O certo é que nem o PMDB, nem outro qualquer Partido oposicionista, 
sobretudo o PMDB. está apenas formulando denúncia, como disse a V. Ex", 
está apenas no posicionamento crítico do processo estabelecido em 64, mas 
está ta111bém procurando buscar e oferecer à sociedade alternativas que ele 
considera exeqüfveis e válidas. 

V. Ex~ há de concordar comigo que não é muito longo o tempo que per
corremos, no qual o acesso às informações passou a se fazer neste País. 1:: atê 
por sinal ~em curto esse tempo. 

Por outro lado, V. Ex~ deve estar convencido, estou certo, de que não é 
muito longo o tempo. é por sinal bem curto, cm que a nossa luta pela revo
gação de detcrrilinados institutQS legais arbitrários era prioritária. E-ra uma 
luta prioritúria da sociedade brasileira e· era uma luta da Oposição, na ocasião 
representada pelo MDB. E só a partir daí, sim, puderam as Oposlções co
meçar a tentar formular, democraticamente; suas propostas alternativas. A
liás, propostas que ainda ontem o Ministro Chefe do Planejamento da Presi
dência da República teiltou ridicularizar, na verdade através de mentiras, e 
não tenho meias-palavras, mentiras que por si só já justificariam, num gover
no democrático a sua imediata_ demissão. Sabe o Ministro, melhor do que 
nós, porque ele está no centro do poder, que existem Já, nos próprios centros 
do poder, sendo discutidos e implantados, dezenas de grandes projetas que 
prevêem, nos próximos anoS, apficaçõ"es de mais um terço de toda a capacida
de de poupança nacional. Para se ter uma idéia, apenas os 37 maiores proje
tes patrocinados por este Governo, cada um deles superior ao investirilento 
de um bilhüo de dólares, soma a bagatela de 230 bilhões de dólares, no valor 
atual. Isto tudo continua sendo discutido, analisado e decidido nos gabinetes 
hermeticamente fechados, sem que nem mesmo o Congresso Nacional dessas 
discussões participe. A implantação desses projetas, inclusive, estará condi
cionando o futuro deste País. O futuro deste País continua sendo decidido 
por meia-dúzia de pessoas, meia-dúzia de tecnocratas, que não ouvem nem 
mesrrio -o Partido de V. Ex" -- -

O Sr. Lui= Ca~·alcante- V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~Ouço V. Ex• com imenso prazer. 

OSr. Luiz Cavalcante- Este meu aparte, eminente colega, não tem ne-
nhuma conotação partidária, ideológica, nem_ mesmo pessoal. É apenas um 
reparo que me permito fazer a respeito dessa expressão que V. Ex" disse duas 
vezes, agora. V. Ex• disse Ha verdade é uma só"; passados uns dez minutos, 
tornou a_repctir que a verdade era uma só. Não é isto que diz o nosso poeta 
maior, Carlos Drummond de Andrade. E como eu gostaria que a verdade 
fosse uma só, porque isto me tem trazido tantas atribulações ... Mas, vejamos 
Carlos Drummond de Andrade, num soneto publicado no Jornal do Brasil, 

• 
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do dia 22 de maio, sob o título: "A verdade dividida". Vou ler rapidamente, 
para não tomar muito tempo: 

A porta da verdade estava aberta 
mas só deixava p~tssar 
meia pessoa de cada vez. 

Assim não era possfvel atingir toda a verdade, 
porque a meia pessoa que entrava 
só trazia o perfil de meia verdade. 
E sua segunda metade_ 
voltava igualmente com meio perfil 
E os meios perfis não coincidiam. 

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 
Chegaram ao lugar luminoso 
onde a verdade esplendia seus fogos. 
Era dividida em duas metades 
diferentes uma da outra. 

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 
Nenhuma das duas era perfeitamente bela. 
E era preciso optar. Cadtl um optou conforme 
seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

Muíto obrigado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Respeito imensamente V. Ex•, não 
calcule quanto. Mas esteja certo: hei de espremer-me o quanto necessário 
para caber nessa porta. Para mim, da é uma sól Veja V. Ex•, é possível que o 
grande poeta tenha ficado apenas nas antíteses e tenha se esquecido da sínte
se. E nós terilos que buscar a síntese. f: essil busca -permanente da síntese, em i-. 
nente Senador, que nos faz, inclusive, discutir. Senão a diScussãO _seria abso
lutamente desnecessária, inócua. Então, a meu ver, com a veemência que cos
tumo falar, espremo-me o quantum satis para passar pela porta. A meu ver, a 
verd<.!de continua sendo esta: o Governo é o responsável pela crise. Não que 
não exista uma crise internacional, que esteja afetando a crise iriterna brasilei
ra; não que não exista um processo histórico neste País, várias vezeS: cente
nário, que perpetuou injustiças, concentração de poder, centralização de 
mando. Não. É lógico, isto--e histórico neste País, mas, sobretudo a partir de 
1964, o processo recrudesceu. Permita-me o ilustre Presidente desta Repúbli
ca: houve um recrudescimento c não foi a sociedade brasileira partícipe riem 
ao menos como farsa - veja bem V. Ex~. nem ao menos como farsa - do 
processo decisório nacional. E continua não o se_nd_o._É __ o que eu quis dizer, 
quando disse que a verdade é uma só. Volto a dizer, a verdade é uma só. Trin
ta e sete grandes projctos de impi<lntaçilo nos pr6x1inos -quatro a dez anos, 
que somam 230 bilhões de dólares no valor atual, e que poderiam marcar 
uma reorientaçUo do desenvolvimento brasileiro, para criar empregos e felici
dades, contíriuam sendo discutidos, analisados e exibidos lá, nos gabinetes a
tapetados da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, E nem 
eu, nem o eminente Senador Passos Pôrto ... 

O Sr. Luiz Cam/cante - Nem cu. 

O BR. HENRIQUE SANTILLO - ... nem V. Ex•, neni o Senador 
Gabriel Hermes e muito menos o eminente Líder de minha Bancada, o Sena
dor Humbcno Lw.:cna, e menos ainda o povo brasileiro dessas decisões parti
cipam. 

Então, esta é a grande questão. 
Ora, eu poderia dizer aqui, retodcamente, bombasticamente, que a aber

tura é uma farsa: esta abertura é uma farsa, é Um canto de sereia, é uma corti
na de fumaça para desviar a atenção do povo brasileiro e de seus próprios 
políticos, aqUi; no Congresso Nacional das grandes decisões na ãrea econó
mica e na úrea social. Eu não estaria dizendo a verdade por completo, porque 
a abertura não é uma farSa Por iriteiro. Ela tem nuances de verdade, porque 
ela existe na medida cm que houve uma conquista do povo e que à qual estou 
também convencido de que o Governo que aí está em certos aspectos se a
diantou, tentando gercncíá-Ja, administrá-la na área política. Continuamos 
ainda sob a ameaça de retrocesso, do retrocesso, por exemplo, quanto à cen
sura política que eu acabo de descrever no m_eu __ discurs_o não apenas quanto 
ao filme "Pra frente Brasil", mas tí.lmbém quanto a uma outra peça que aca
bei de citar aqui, "Boa Noite General", que tem carâter político. Censura ex
clusivamente de caráter político, o que é inadmissível, o que seria inadmissí
vel nos dius atuais deste País, mas que continua sendo realizada. 

A verdade é que, na área política, progressos fizemos, Mas quanto a de
cisões na área económica, que condicionam a política, que cOildicíonam a 
política social, quanto a decisões na área económica, continua agora como 
dantes_: as decisões são tomudas por meia dúzia de tecnocratas, tecnocratas 
que acabam de vir, através de seu _representante-mar, o Ministro Delfim Net-

to. à imprensa, dizer que há conversa mole. Ele nos -acusa de conversa mole, 
mas se ê.~quecc de que, quando os erros são cometidos pela Oposição, pouco 
ou nenhum efeito tem de imediato sobre a vida da Nação e da sociedade. Mas 
quando os erros são cometidos, reiteradamente, por aquefes que detêm o po
der. esses erros afetam diretamente a vida da sociedade, E o que está ocorren
do. Reiterados erros cometidos pela área económica do Governo que acab_ou 
levando o País a uma recessUo económica com conseqüências sociais gritan
tes, com milhões e milhões de desempregados e subempregados, tanto na 
zona urbanu qu<intú na iona rUrUl; com a fome aumentando na mesa dos la
res brasileiros, com a desnutrição, com o abandono da população. Enfim, 
para tentar desafogar um pouco os elevadíssimos fridíces inflacionârios e para 
tentar conseguir um minguado superavit na balança comercial que, por maior 
que seja, não resolverá o problema do balanço de pagamento deste País, 
estabekc.eu-se um processo de recessão económica com conseqüências sociais 
graves, gritantes. E quem está pagando por isto? Não são aqueles que foram 
beneficiados pelo movimento de 1964 em sua política econômíca, até agora, 
mas continuam pagando aqueles que sempre pagaram, e pagaram caro, que 
são _os trahaJhuqC)~~s brasildros, das cídades e dos çampos, os pequenos e mé
dios proprictúrios de terras, os pequenos e médios empresários urbanos. Estes 
continuam, como sempre tiveram de fazer, continuam pagando caro por uma 
p.olítica econômica que ni:io foi ditada pelo Fundo Monetário lriternacíonal. 
Não ~penas pelo Fundo Monetário Internacional, mas por ele, por sua políti
ca e por todo capital financeiro internacional, de que somos o maior devedor 
do mundo. 

Ouço o aparte de V. Ex~ 

O Sr. Passos Pôrto- Veju V. Ex.•, o nobre Senador Henrique Santillo, o 
que disse, hú poucos instantes, ·o nobre Senador Luiz Cavalcante sobre a ver
dade de cada um. O Poeta Carlos Drummond diz que cada um tem a sua ver
dade. A verdade de V. Ex• é uma verdade que respeito, mas tenho tambêm a 
minha verdade. V. Ex~ alega que não tem havido debates neste País e que as 
soluções são todas feitas nos gabinetes atapetados, enclausurados. Creio, 
nobre Senador, que neste País nunca se debateu tanto como estamos debaten
do nestes dias. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- A sociedade? 

O Sr. Passos Pôrto --Não diria que o debate tem passado pelo caminho 
do Parlamento, mas todos os segmentos sociais, associações de classe, asso
ciações Que defendem iilteresSes de grupos sociaiS, têm debatido, e debatido 
com o Governo, todos os problemas que afligem o País. Fico até admirado 
quundo ouço V. E.x• dizer que este Governo ~em tomado soluções à revelia 
dos interesses nacionais, porque nenhuma decisão de Sua Excelência, até ho
je, foi feita sem que não houvesse o debate, pelo menos dos setores interessa
dos naQuela úrcu. Não creio que o -Brasil esteja com sua economia em crise 
por decorrêncin de incompetência do Governo, por decorrência até do mode
lo económico estabdeddo no Brasil, mesmo porque o modelo que nós vive
mos na economia brasileir:.1 é·o_mesm_o modelo quando foi governo do Brasil 
o Presidente Juscelino Kubitscheck, regime democráticO; o mesmo no gover~ 
no do Sr. Jánio Quadros~ 9o Sr. João Goulart, no governo de Getúlio Vargas, 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Modelo que já se esgotava no início 
da déc~1da de 60 e que V. Ex•s colaboraram com ele, permanecendo, com ele 
muis ulguns unos. 

O Sr. Pa.1·so.1· Pürto- Ê este modelo de substituição de importação, de 
criar uma economia auto-sustentada, no Brasil, com a colaboração inclusive 
do _c:.tpital estmngeiro -e da sua tecnologia. Não creio que nenhum pafs, nem 
mesmo os socialistas, tenham desprezado a pãrticipação, sobretudo e princi
palmente, da tecnologia estrangeira no seu desenvolvimento. Aqueles velhos 
clichês, aqueles velhos mitos, que a geração de 40, de 50 tanto explorou no 
Brasil. o esqucrdismo brasileiro, o infantil esquerdismo brasileiro, que com
butia a presença do capital estrangeiro, da tecnologia estrangeira, tenho certe
La que hoje na uutocrítica que eles estão fazendo, haverão de reconhecer de 
que este Brasil, de 64 para cá, que V. Ex~ combate, realizou o grande salto, 
t<lo grande que criou um desequilíbrio económico no País, pois que estamos 
sendQ_ vítimas mais __ d_o desequilíbrio do desenvolvimento do que da própria 
crise do desenyolvimento. V. Ex~ vive hoje um grande Pãís, a sua geração está 
recebt:ndo um grande País, que a minh<.~ geração, que as gerações anteriores 
fizeram dentro deste modelo que está aí; o Brasil aparecendo no ano de 82 
para eleições gerais de governo de Estado, Congresso, Assembléias Legislati
vas e etc, um Puís democratizado onde as classes sociais participam, .. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• até sorri quando diz isso. 

O Sr. Passos Pórto- Não, eu olho para V. Ex• e fico me lembrando do 
velho Senado. Vejo-o hoje aqui, composto de homens da classe média brasi
leira, o que é um sintomu da evolução política do nosso País, Este Senado, 
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que foi ocupado por representantes de oligarquias, de latifúndios de vârios 
E~tados, hoje tem aqui representantes como V. Ex" que emergiu da sociedade 
e do povo de Goiás, assim como eu, como o Senador Luiz Cavalcante, como 
o Senudor Humberto Lucena, somos todos frutos desta nova sociedade. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Recebo suas palavras como um 
gr:.mde elogio. 

O Sr. Pa.uo., Piirto - Como o Senador Mauro Benevides, que surgiu 
numa insurreição eleitoral no Ceará há 8 anos passados. Somos todos exem
plos de que o Pais está evoluindo e nós estamos vivendo, realmente, a plenitu
de dos novos tempos democráticos para o nosso País. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• falou em autocrítica e eu es
pero que V. Ex~ não_ daqui a muito tempo rossa fazê-la. Eu estou certo ~e que 
V. Ex• a far[t. Estou certo disso. V. Ex• é um homem honesto, sério, bastante 
sério.-intdigente e um grande parlamentar, sempre for um grande parlamen
tar aqui e na outra Casa. 

V. Ex~ fala em dis~ussOCs, que a- sOCiCdade braSileira está discutindo, eStá 
disçutindn t:omo nunca; concordo. Eu sou um otímista neste aspecto, emi
nentt: Senador. Com a visão da sociedade brasileira eu sou um grande otil)lis
ta, a so.::iedade est<.Í dando saltos de qualidade inimagináveis, há bem pouco 
temro. Ela discute hoje todos os problemas brasileiros em todos os seus seto
res. Mas a verdade é uma só: continua esbarrando numa barreira altamente 
refr:Jtúria, construíd:J pelo autoriwrismo em torno do núcleo de poder deci
sório nat:ional. Nós discutimos. Dizer que neste Senado não se. discutem 
grandt!.'i- problemas hr~n;ileíros seria uma grande mentira, uma grande inver
dolde: dizer que na Câmara dos Deputados os nossos companheiros não dis
cutem. também eles, OS grande problemas nacionais, SÚÍ.1-uffia outra gmnde 
inverdade: dit.er que os professores. os profissionais autônomos, os trabalha
dores, o~ empresúrios, os trabalhadores rurais, enfim, dizer que a sociedade, 
pelos seus mais diferentes 1:1etorcs sociais, não está discutindo os problemas 
que a afctam diretamcntc, seria uma outra grande inverdade. Mas, seria tam
bém uma inverdade maior dizer que o núcleo de poder decisório, rieste País~ 
estaria disposto a aceitar o debate com a Nação. Não. Não é verdade. Há 
uma barreira ainda, ex.tremamentc forte e altamente refratáfiri envolvendo e 
con:-.truída por 18 unos de autoritarismo. E por isso mesmo, eminente Sena
dor, enquanto a Nação. enquanto a sociedade civil, enquanto o Congresso 
Nacional, enquanto todas as instituições da sociedade _civil discutem os seus 
magnos pro h lemas, o Governo, a portas fechadas, continua de_cidindo sozi
nho. 

Esta é~~ minh:-; tc....,e. E a minha tese, a meu ver, irrespondível. Acabo de 
dizer que existem 37 grandes projetas cujo processo de decisão se fez a portas 
fechadas, ü revclht d<.t Nação, c que comportarão, nos próximos 4 a lO anos, 
um investimento de cerca de 230 bilhões de dólares em valor atual. O que sig
nifica mais dt: l/3 da poupança interna que possamos fazer nesses próximos 
10 anos, e qu<.lse todo ele diretamcntc investido pelo Estado. 

Estou disposto a analisar com V. Ex~. no futuro, e com os demais pares 
desta Casa, cada um desses projetos, para também demonstrar que, na sua 
maioria. tratam-se de projctos cujos investimentos_ vão facilitar a túuaçao, 
aqui no Pais, das empresas multinacionais que V. Ex• ac3:ba de defender, a
travl!s da sua p:davra. 

EntUo, veja bem, não se trata de um xenofobismo, não se trata de ne
nhum posicionamento apaixonado e acrítico diante do capital estrangeiro. 
Ninguém quer, de uma hora pam outra, esteja certo V. Ex•, empurrar o capi
tal estrangeiro de b<.Jrriga para o mar, porque ninguém é Insensato de pensar 
que isto é possível agora. Mas, é preciso controlá-lo, é precisO COlocá-lo, ur
gentemente_,_ u favor dos interesses nacionais, se isto for possível; se não, 
empurrú-lo pura o mar mesmo. Se não for possível fazê-lo trabalhar segUndo 
os interesses nacionais, só lwverá uma saída: jogá-lo a pontapé no mar. 

O Sr. Lui: Cw·ah·ame - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não. 

O Sr. L ui:: Ca1·alca111e- Disse V. Ex• que a sociedade tem pago um alto 
preço por decisões tomadas nos gabíilefes estanques 4_os tecnocratas. D~t~. 
verdade ou desta meia verdade eu também participo: Obrigado a V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço a V. Ex• Sei que V. Ex• 
também é: um dos humens mais sérfoS, mais responsáveis desta República, de 
cujas idéias de quando em vez eu também divirjo. Mas, pela sua conduta, 
pelo seu comportamento, aprendi, neste pouco tempo que aqui estou, a 
respeitú-lo como uma das figums mais emientes deste País. 

Mas. veja bem V. ExY; recessão, inflação de quase 100% ainda, as altas 
taxas de juros reais do mundo, dívida externa sufocante- não adianta falar 
mais em número - dívida externa sufocante. Quem é que desdiz isso? 

Quase 12 bilhões dólares em dívida eXte-rna este ano. Agricultura desa
lentada. Quem é que desmente isso? 

O Sr. Passos Pôrto- Eu discordo de V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu durei o aparte a V. Ex•logo em 

seguida. 

E todas as conseqüências sociais graves, como as favelas que se multipli
cam, 0 desemprego, o subemprego urbano e rural aos milhões, a violência, a 
criminalidade, a fome, a doença, a meu ver dão os limites da desordem econô
mie<.t e social em que meteram o País. E, a me_u ver, possivelmente o motivo, 
porque muitos. talvez não todos, muitos, responsáveis eles mesmos pelo caos, 
possam ter, a estas altucas, pesadelos que os levem a pensar e a temer o revan

chismo. 
Ouço V. Ex• 

O Sr. PassO.\ Pórro- Nobre Senador, V. Ex" citou aí fatos e argumentos 
que existem. Há dívida externa grande do Brasil, uma dívida externa adminis
tr;ível, comum ·a todos os paíse..c:; em desenvolvimento. Não há país nenhum 
que queira se desenvolver com a potencialidade que nós temos e que não tem 
poupança para fazer o seu próprio desenvolvimento, que não apele para a 
divida externa. Isso é um princípio geral de .ecOnomia. O Brasil optou pelo re
gime cupitalista e por uma sociedade aberta pluralista. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sabe V. Ex• quanto representa, em 
reri.ição-a poupança interna deste País, estes 12 bilhões apenas em juros? 

O Sr. Passo.,· Pôr to- O Brasil _este ano deverá ter 220 bilhões de produto 
interno bruto. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas, apenas 60 de poupança inter-
na. 

O Sr. Passos Pôrto - Sessenta de poupança interna. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- São 20% da poupança interna do 
País, só de juros. 

O Sr. Pas.ws Pôrto- O que faria V. Ex' num País que cresce numa mé
dia de 3% a sua população por ano, três vezes l 10 milhões, esse País que tem 
que criar novos empregos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Vou responder de imediato ou V. 
Ex~ continua com a palavra? Um país desse Oão pode deixar de crescer, um 
pais desse não pode e n~o poderia nunca, sob pena de ser um grande crime, a
dot:.~~ uma politica econômica recessiva, sob o impacto do desemprego. 

Sr. Pa.uos Párto- Mas não adotou uma política económica recessiva. 
Em decorrência da crise do petról~o, o Brasil foi obrigado, com recursos de ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Falar em crise do petróleo a essa al
tura . 

O Sr. Passos Púrto- V. Ex~ tCnha paciência! Quem comprava o pe
tróleo. (.;0010 o Brasil. em 1973. pelo preço que comprava, para comprar hoje, 
aoS PreçOs de 1982, teve,_ evidentemente;- que ti r <ir recursOs interneis que deve
riam ser ar)llCados em insumos básicos para a o.tividade ... 

O SB.. HENRIQUE SANTILLO- Já há dois anos o petróleo não pesa 
mais. Ninguém mais estú usando esse argumento, Ex• 

O Sr. Passos POrto - Pesa, nobre Senador, pesa. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Já o Governo ;e sente pejado de 
usar esse argumento. 

O Sr. Passos -POrto-:._ ·o Brasil contornou a crise energética, mas ele en
frenta ainda essa crise. ele está mudando, evideritemente, o seu modelo eco
nômico, diante da crise internacional, ele está mudando o seu modelo. V. Ex' 
sabe que "estamos marchando para os mesmOs Caminhos e vamos dar a so
luç_ão __ aQ Brasil que ele deseja, Que é o pleno emprego dos seus fatores de pro
dução, pleno emprego à sua sociedade e, como V. Ex•, desejamos que a socie
dade seja justa com salários dig"nos e que te"nfi.amos uma sociedade feliz. Isto 
poderá não ser utopia, mas é -a esperança de todos nós. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• falou na dívida externa isola
damente. Não falo na d~vLda externa isoladamente, não falo nos juros que de
vem ser pagos este ano Isoladamente, não falo na inflação isoladamente não 
falo no aume~to de c.usto de vida isoladamente, não falo do desempreg~ iso
ladamente, nao falo Isoladamente nem mesmo das mais altas taxas de juros 
externos do Mundo .... 

OS':. Pas~os Pôrto- Quer V. Ex• falar dos novos investimentos, dos 
grandes mveshmentos deste Brasil? 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. E~• e•teja certo: não se pode ana
lisar a dívída externa apenas. Se V. Ex• pinçar isso, pode, teoricamente, dizer: 
não, essa dívida é muito boa, é espetacular, !lÓS temos potencialidade para 
pagá-la, nós somos um grande País, nós somos uma potência emergente, que, 
aliás, é a filosofia deste Gover:O.o, e assim põr diante. Mas, na verdade, Ex•, 
este País está metido em um beco e V. Ex• tem que ajudar a fazê-lo sair disso. 
V. Ex• sabe disso. V. Ex•, com a sua inteligência, tem que ajudar o País a. sair 
desse beco em que nos meteram, em que o Sr. Delfirit Netto e o Governo que 
ele representa, na área econômica, nos meteram 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo apenas ilustrar o discurso de V. Ex• 
com dados que foram amplamente divulgados, sobre os quais o Sr. Senador 
Passos Pôrto deve ter meditado muito. São todos do relat.ório do Banco Cen- __ 
trai, que dão o perfil da economia brasileira, em 1981: '"1--72% da receita 
com Exportações foram gastos com o Serviço da dívida externa. (De um total 
deUS$ 23,29 bilhões de exportações, USS 16,87 bilhões foram gastos com o 
Serviço da dívida); 2 - Renda per capita caiu pela 1 ~ vez em 16 anos, Indice: 
- 5,8%; 3- PNB caiu 4,26% (dados FGV); 4- PIB caiu 3,5%. (Obs.: Não é 
dado definitivo. Deve ser- 4,2%); 5- Dívida externa 61,4 bilhões/dólares 
+ 14% em relação a 1980. (1980 foi+ 7,9 em relação a 1979); 6 -Taxa de In
vestimentos caiu de 21,9% (média dos últimos 5 ano_s) para 20,3." Quer dizer, 
quem denuncia não somos apenas nós da Oposição, quem denuncia é o pró
prio Banco Central. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Os n.úmeros estão aí, eu nem citei, 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Contra fatos não há argumentos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO .,..-Justamente, porque são fatos noto
riamente conhecidos, que V. Ex' acaba de citar mais uma vez-e muito oportu
namente, mas o problema maior é o panorama social viVido pelo País. Quein 
é que pode desconhecer que ele é o mais desalentador possível, hoje, neste 
País? Quem? Nas cidades há milhões e milhões de desempregados. Eu não 
vou dar as cifras, porque nem mesmo existe estatística- perfeita, mas é veTdade 
que algumas estatísticas do próprio Governo dão mais de 4 milhões de dç
sempregados e mais de I O milhões de subempregados. Os_ salários do traba
lhador são insuficierites, isso é inegável. Há favelas por toda parte, em cidades 
grandes e médias, o transporte colet_ivo é caro, deficiente, a saúde foi relegado 
a um plano inferior, a -educação transformou-se em indústria lucrativa_ neste 
País, o meio-ambiente foi agredido, os serviços de utilidade pública são cada 
vez mais insuportáveis. No campo há milhões de homens sem terra, há mi
lhões de bóias-frias errantes, sem trabalho permanente e nem porteção legal, 
há milhões de parceiros e rendeiros sujeitos à mais Vil exploração e à mais sel-
vagem delas. Isso tudo é inegável. Quem vai negar isso? - --

0 SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Senador Henrique San
tillo, solicito a V. Ex' que conclua o seu pronunciamento -porque o tempo de 
V. Ex• já está esgotado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Concluo, eminente Presidente. 

O Sr. Mauro Benevides- Senador Henrique Santillo, é apenas uma bre
ve intervenção. Quando V. Ex' diz que há grandes cidades com as suas fave
las, eu cito como exemplo Fortaleza, com um milhão e trezentos mil habitan
tes e quatrocentos mil favelados. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• cita Fortaleza muito oportu
namente. E nós temos dezenas e dezenas de capitais--e cidades de médio porte 
no interiOr deste País com problema idênticos aos de Fortaleza. 

Ora, diante desta realidade, eu diría, extr-emamente cruel, os que por ela 
são responsáveíS, eu diria pela forma autocrática do processo de decisões-es
tabelecido neste País, reagem das formas as mais difáentes pOssíveis. Alguns, 
desesperados, tentaram reagir pelo terrorismo da extrema direita. É inegável 
isso. Quem é que nega Isso? Alguns tentaram assiin. Outros estão tentando 
reagir de outras formas. Ora, mas a verdade é uma só. E, volto a dizer, a ver
dade é uma só, e essa é a verdade oposicionista que eStá sendo colocada em 
discussão dentro da sociedade. E que a necessidade da busca de caminhos 
verdadeiramente democráticos é inadiável. 

E, a nosso ver, não há forças estranhas ou ocultas, como diz o eminente 
ex-Presidente Jânio Quadros, que possam freá-las. Essa e Uma oUtra verdade, 
eminente Senador Luiz Cavalcante, que a OposiçãO-, 3.úavés do seu maior 
partido, coloca à discussão da sociedade. Ele a quer em termos de decisõeS al
tamente democráticas e, sobretudo, pelo resultado das urnas livres. Este é o 
caminho- que buscamos. ~o caminho pelo qual fizemos opção, e toda a socie
dade brasileira hoje opta por este caminho, sem sombra de dúvidas. Se um ou 
outro, por um ou outro motivo, queira dele des~iar-se, na verdade, não repre-

senta nem mesmo, vejall_l bem, não representará e nem estará representando 
nem mesmo os grupos de esquerda que existem neste País, que compõem, 
com os demais grupos de homens livres, esta frente oposicionista que é o 
PMDB. 

Ninguém nega isso, pois negá-lo seria tehtar construir o futuro em cima 
da.falsidade e não há de ser em cima da falsid.ad~ e da mentira que estaremos 
ConstrUindo o futuro deste País. Não. O :e:MDB é uma frente de centro
esquerda, nele há liberais conservadores, há liberais um pouco mais progres
sistas, há socialistas independentes, hã comunistas, hã homens organizados 
em partidos políticoS que, no futuro democrático deste País, terão respaldo 
da lei. 

Nós todos ternos o único pr6pósit"" rif" ·~Lon,.truir os caminhos de urna de
mocracia verdadeira, participativa, de se:.<: que todos os grupos sociais que 
constituem a nossa sociedade possam ãjudar a decidir pelas bases, inclusive, 
pelas bases da própria sociedade. Esse é o compromisso que o PMDB está fa
zendo nas praças públicas, através dos meios de comunicação. Este é o com
promisso que os nossos candidatos aos governos estaduais estão fazendo nas 
praças públicas, através de todo o_meio de comunicação: fazer governos esta
duais, a partir de 83, democráticos e populares, comprometidos com os movi
mentos de base, comprometidos com os movimentos populares, de sorte a fa
zer do erãrio público, da aplicação do erário público frutos benéficos às po
pulações estaduais, e neles vão confiar atraVés de Seus votos livres dados nas 
urnas em novembro do corrente ano. 

Portanto, apenas diria que os olhos e as atenções de nós todos conti
nuam voltados para o futuro. Como eu já disse anteriormente e poderia dizer 
aqtii qUe do pãssadb estaríamos apenas cOnservando a memória para que er
ros tão cruéis não fossem cometidos rio futuro. Se eu dissesse isso, seria ape
nas retórico; não seria verdadeiro; seria uma falsidade, porque esse passado 
de 18 anos estará tãmbém coridicionando as nossas !ltiiudes no futuro, não 
porvíngança pessoal, mesquinha, subalterna, não! Mas, porque, em cima de 
um processo crítico de denúncia sobre os erros cometidos durante 18 anos 
por um Governo autoritário, neste País, em cima destas denúncias, em cima 
dessas críticas, Ç que estaremos tentando const.r1:1ir algo ~ais acertado no fu
turo, alternativas mais democráticas e m-ais vãlidas e que-tenham, sobretudo, 
o selo da participação popular. Disse o eminente Senador Passos Pôrto, ago
ra pouco, que via a sociedade discutindo. Eu também a vejo discutindo, ten
tando participar. Aliás, creio mesmo que a -marca do processo político atual 
neste Pais é, pela primeira vez, no decorrer de toda a nossa História, a possi
bilidade _d_e as.censão das massas trabalhadoras ao processo decisório, o que 
nunca se fez. Em todas as suas tentativas histói'icas, ela se frustrou, possivel
mente por ainda não estar amadurecida para tanto. Mas, agora, ela está ama
durecida, ela sofreu historica(neiite. O processo histórico é um processo de 
sofrimento e dor e este processo de sofrimento e dor é como o próprio parto. 
Este é_ o parto história_ que está sendo feito neste País, porque é o parto das 
massas, que são as massas trabalhadoras até agora marginalizadas política, 
social, cultural e economicamente e que agora não admitem mais este proces
so di marginalização. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides. 

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

Os trabalhadores do Norte e Nordeste acham-se desolados diante da 
protelação no cumprimento do art. 19 da lei salarial, exatamente o que resta
belece a unHicação do salário mínimo no País. 

Ressalte-se que, como única emenda acolhida pela Comissão Mista e o 
Plenário do Congresso, aquela norma, oriunda de iniciativa de minha auto
ria, sofreu veto parcial por não desejar o Executivo que-~e prefixasse o exercíM 
ciO ·no qual seria a mesma alcançada. 

A }9 de maio de 1980, sob a égide do novo diploma, registrou-se a re
dução das regiões de quatro para três, numa correta observância do caput do 
citado artigo, entendendo- o operariado das áreas beneficiadas que gradativa~ 
mente se atingiria a almejada unificação. 

Durante o ano de 1981, em que pese o esforço das lideranças sindicais, o 
Governo manteve-se indiferente à aplicação daquele salutar dispositivo, sem 
promover nem a 19 de maio, nem a 19 de novembro, a diminuição das regiões 
para duas apenas, como preceituava a lei referida. 

Agora, os assalariados do Norte e. Nordeste confiavam em que se daria 
mais um passo em busca da unifiCação, cuja concretização poderia ocorrer 
ainda no corrente ano. 

Sabe-se, inclu_siVe,-que o próprio Ministro Murilo Macedo passou a de
fender a medida, discordando dos técnicos da SEPLAN, apegados estes à ma
nutenção da atual sistemática de três sub-regiões. 
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O anúncio antecipado dos novos índices teria por óbjetivo desestimular a 
ação dos Sindicatos representativos de categorias_ profissionais -:-- toQos_ eles 
engajados na luta em prol da unificação do_salário mínimá em todo o Tetti
tório Nacional. 

Na Câmara dos Deputados, coube ao Deputado Alfredo Marques, da 
representação pêemedebista naquela Casa, trazer a debate a magna questão, 
enfatizando a necessidade de se respeitar recomendação expressa da legis
lação em vigor. 

O sentinierffõ de frustração que domina os trabalhadores do meu Estado 
e de outras Unidades Federadas acentua-se significadamente, sem que as ?U
torídades competentes inclinem-se por rever a palpitante matéi'ia, ouvindo a 
lúcida manifestação do tituLar da. Pasta do Trabalho. 

As entidades sindicais cearenses estão _dispostas a enviar, esta semana, 
longo expediente ao Presidente da República, reclamando a concretiz;ação 
das providências unifiCadoras do salário mínimo, num posicionamento _his
tórico a que o mesmo não pode deixar de ser sensível, com a visão qtie deve 
ter da angustiante situação vivida pelo operariado daquelas duas faixas geo-
gráficas. _______ _ 

Sobre o assunto, aliás, o jornalísta Blanchard Girão teceu abalizadas 
considerações, em recente artigo, de cujo inteiro teor desejo dar conhecimen
to ao Senado Federal. 

Eis a íntegfã dó" áludido artigo: 

SALÁRIO DE NORDESTINO 
Blanchard Girão 

Dividindo o País em três áreas, situa-se_ o Nordeste na de mais 
baixo índice do salãrio mínimo. A tese do _simpãtico Ministro Mace
do, no sentido de unificar o teta salarial em todo o território brasi
leiro, não prevaleceu, persisitindo o critério zonal há longo tempo 
instituído e que merece a preferência do Ministro Delfim. Para nós, 
aratacas, ''baianos" ou "paus-de-arara", como queiram apelidar
nos, sobre como sempre o quinhão menor. Certamente desconhece 
o eminente Ministro Delfim os preços do custo de vida do Nordeste. 
Não sabe a quantas andam os aluguéis n_t•ma c_idade cqmo Fortale
za, por exemplo. Ignora, por certo, que o suprimento de boca por 
estas bandas, desprovidas de produção capaz pe atender à sua de
manda, é mais caro do que nas metrópoles sulinas. O leite, para ci
tar apenas este caso, custa 4 cruzeiros a mais do que em qualquer 
outra parte do País, porque, do contrário, não se teria mais gado lei
teiro nesta região sem pastos como em Minas ou Goiás. Tudo aqui é 
de mais alto preço, mais difícil de comprar, mais penoso de se obter. 
Mas o salário, persitem as autoridades financeiras, tem de ser infe
rior ao do resto. 

Por quê? Pergunta, perplexo, o homem comum. Responde o 
Governo, responderão alguns técnicos em economia, talvez também 
certos empresários, que a medida tem caráíer protecionista à econo
mia nordestina, impotente para absorver níveis salariais idênticos 
aos fixados para outras partes do Brasil. 

Salár-ios mais baixos seriam, igualmente, um _incentivo-aos gru
pos que se propõem a invesirr no Nordeste. E alguns, carregados de 
outros tipos de subsídios, têm vindo, nos últirrios tempos, pelo me
nos em termos de Cearã, trazendo equipamentOs õbsoletos e ga
nhando áreas para implantar suas fábricas. De qualquer modo, ge
rarão empregos, e com mão-de-obra de menor custo, poderão pro
duzir em condições competitivaS com dufrõs setoreS: rndustriais -do 
Sul. As vezes, competindo com eles própríos, o que, em última 
análise, representaria uma maneira bem interessante de auferir bons 
lucros lá e aqui. 

Esta política econômica oficialízada para o Nordeste é, na me
lhor das hipóteses, discutível e a seu respeito deveriam posicionar-se 
para um debate aprofundado as lideranças em geral, sc;jam políti~as, 
empresariais e, especialmente, trabalhadoras. Particularmente, com 
o perdão dos mestres no ramo, acredito que não passa de um pro
cesso espoliativo a mais sobre as massas desfavorecidas da regi_?o. 
No mapa do desemprego generalizado, qualquer migalha ainda va
leria mais que o nada costumeiro ... talvez seja e$ta afi_losofia predo
minante na hora da aprovação dos índices salariais brasileiros. 

Ocorre, que, dentro deste critério, jamaiS se chegará ao fortale
cimento do mercado interno regional, que precisa, antes de tudo, de 
melhores salários para aumentar seu poder de compra. 

A indústria produziria muito maiS, o comércio faria- negócios 
bem mais vantajosos, os serviços teriam clieõtela mais amplas, se o 
homem nordestino não vivesse eternamente coilclenado a c_pmer a 
sobre do banquete nacional. E se, no ângulo imediatista da questão, 
o empresário vê com sirilpatia o íridice salarial diminuído de seus 

empregados, passa-lhe talvez ao largo a possibilidade de que este 
trabalhador é, potencialmente o seu maior comprador. 

O problema reclama dos nossos representantes políticos no 
Congresso uma atenção mais cuidadosa. Por que não examinar as 
razões que o Mínis_tro Murilo Macedo, com sua equipe de técnicos 
do Ministério do Trabalho, jogou sobre a mesa para defender a ide

~ ia da unificação salarial? Será que o Sr. Delfim Netto, homem, 
como todos sabem, ubelicalmente ligado à economia de outros 
pólos "nacionais, estaria com a oferta mais válida para as nossas con
veniências? 

Em meio a e_ssas discussões todas (e tolas, provavelmente), o 
pai de familia nordestino vai continuar enfrentando um dos mais al
tos custos de vida dÔ Brasil com a ridícula quantia de 13.920" cruzeiw 
~os mensais. Mas, em compensação, muitas empresas, especialmen
te as mais fortes e que visam os mercados externos, vão ampliar sua 
margem de lucros, no faturamento do suor caboclo. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES- Com imenso prazer, nobre Senador 
Humberto Lucena. - - -

O Sr. Humberto Lucena---:- Pesejo, apenas, em nome da nossa Bancada, 
fazer justiça a V. Ex• como grande precursor no Senado Federal, pelo menos 
na atual legislatura, pelo ciue conheço, da uniftcação do salário mínimo no 
Brasil. Inclusive, a última conquista que nós conseguimos, na chamada Nova 
Lei de Política Salárial, deveu-se à iniciativa de V. Ext-, porque foi uma sube
menda à proposiçãO que V. Ex~ ap-resentou ao projeto do Governo. V. Ex• 
pretendia a unificação imediata e ela foi acolhida num processo gradativo, 
daí por que temos notado que nos últimos decretos de sálarios-mínimos as di
ferenças já vão diminuindo. Evidentemente, nobre Senador, têm toda razão 
V. Ext- e o articulista; temos que estar atentos porque há em voga uma campa
nha muito grande, solerte mesmo, no sentido até de revogar essa nova Lei de 
Política Salarial, porque pÕria em risco não só o reajuste semestral dos traba
lhadores, de um modo geral, como a própria ~nquista que referi de iniciativa 
de V. Ex• Desejo, então, louvar a sua posição em defesa dos trabalhadores 
brasileiros e, dizer mais, que V. Ex• não fico ti aí, ainda agora em nossa Or
dem do Dia, consta da pauta, em segundo lugar, um projeto de V. Ex.', da 
maior importância, que concede a aposentadoria especial de tempo de serviço 
para os comerciãrios. Corigratulo.:me com V. Ex• e conte V. Ex' com a nossa 
solidariedade na sua luta contínUa, sucessiva e permanente em favor da unifT-
cação do salário mínimo no Brasil. 

-O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso os meus agradecimentos a 
V. Ex'-, nobre Líder Humberto Lucena, por relembrar alguns lances da nossa 
modesta atuação parlamentar no Senado da República. 

Efetivamente, a unificação do saláilô. mínimo se deveu a uma emenda de 
minha autoria, sen9o _ ~- única __ a.colhida pel~ Comissão Mista que apreciou 
aquela impOrtante matéria no ano de 1979. 

Destaco que previ umi emenda que se transformou no art. 19 da Lei Sa
larial, a gradativa unificação do sãlario mínimo, para que, a partir de 1980, se 
começasse a alcançar essa unificação que passou a constituir, nos últimos 
tempos, uma justa e legítima aspiraçãO dos trabalhadores do N arte e Nordes
te. 

O Senhor Presidente da República, porém, utilizando a prerrogativa 
constitucional do veto, inadmitiu a prefiXação rio exercício seguinte, como di
zia a emenda, da data em que se chegaria à unificação do salário mínimo no 
País. Mas em respeito ao captit do artigo, no dia J'i' de maio de 1980, 
veriftcou-se a redução de quatro para três regiões, e quando se esperava que, 
em I 981, prosseguisse aquele ritmo de diminuição das regiões, a fim de que se 
obtivesse, _naquele exercício, ou até mesmo em maio deste ano, a unificação, 
nada se fez, eminente Líder, e a unificação, em que pese o esforço e, sobretu
do, já agora o empenho do Ministro Murilo Macedo, esbarra sempre na mã 
vontade dos tecnocratas da SEPLAN que não permitem, nem ao Nordeste 
nem ao Norte, chegar pelo menos na segunda região dos níveis de salários 
mínimos de todo o País. 

Yê-se, assiro, Sr. Presidente, não ser m~is ju~~ificável qualquer procrasti
nação por parte do Governo, inadmitindo a unificação do salário mínimO no 
presente exercício. 

Se em maio vier a se Verificar a redução, jã em novembro o Pafs experi
mentará, sob esse aspecto, um clima de justiça social, remunerando-se mais 
humanamente muitos dos que, no _Norte e Nordeste,_ concorrem para cons
truir a grandeza nacional. 

.. A eles não se pode negar o direito de sobreviver com dignidade, cuja 
conspurcação muito mal situa o Governo diante de toda a comunidade pá
tria. 
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Fica;· pois, o noSso apelo Veemeilte ao Presidente João -Figueiredo para 
que reexamine a proposta ministerial, assegurando a prevalecência da diretriz 
esposada~ com muito acerto, pelo Ministério do Trabalho. 

A unificação do salário mínímo é uma imposição da realidade social bra
sileira, não podendo ser acolhida a argumentação que a ela se contrapuser, 
cabendo ao Go~erno CCritral o~~recer às empresas condições de enfrentar, 
nesta fase inicial, o-s novos enca-rgos decorrentes da benfazeja alteração. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra a 
nobre Senadora Eunice Michiles. 

A SR• EUNICE MICHILES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

Transcorreu, no dia 27 de fcvereir9 __ último, o décimo quinto aniversário 
da criação da Zona Franca de Manaus, catalisadora do maio_ r ,impulso ao de
senvolvimento da capital do nosso Estado e região circunVlzii1ha, transforma
da na verdadeira porta da Amazônia Ocidental desde os tempos pioneiros da 
borracha. 

Ao rememorar essa efeméride, queremos transpor"os umbrais do tempo, 
a fim de encoritrar, em f946, no Plenário da Câmara, nó velho Palácio Tira
dentes, a figura do Deputado Pereira da Silva, então inscrito nas fileiras do 
Partido Social Democrático, ao apresentar o projeto de lei criando o Depar
tamento Nacional da Amazônia, que tramitou naquela Casa durante seis a
nos, sem lograr êxito, considerado demais ambicioso, porque à altura dos i
deais e da imaginação criadora daquele saudoso parlamentar. 

Naquela época, era visível a marginalização principalmente da Amzônia 
Ocidental, enquanto que numa área correspondente acerca de vinte e cinco 
por cento do nosso território, o progresso caminhava a passos tardíssimos, 
enquanto começava a se clamar pela sua interiorização, aliás intentada, no 
primeiro Governo de Getúlio Yargas, com a Fundação do Centro-Oeste, sob 
o comando do Capitão João Alberto. 

Na sua tenacidade, Pereira da Silva_ insistiu em nova proposição, criando 
uma Zona Franca em Ma naus, finalmente aprovada em 1957, para obter re
gulamentação apenas dez anos depois, quando ocupava o Ministério do Inte
rior o General Afonso Augusto de Albuquerque Lima, que tanta preoCu
pação revelava para com a região, a ponto de criar o: "slogan" que é lema da 
Fundação Projeto Rondon: "inte_grar, para não entregar". 

Foi a partir, portanto, do segundo governo da Revolução de Março que 
a Amazônia Ocidental teve presenç·anos planos econômicos-do-Governo Fe
deral que, posteriormente, criaria a SUDAM, extinguindo, por ineficiência, a 
Comissão de Valorização da Amazônia. 

Como conseqUência do sonho visionário do inesquecíVel Pereirinha -
como o tratavam os amazonenses - temos, naquela cidade, instalado um 
parque industrial com cerca de quarenta mil operários, mobilizada a mão-de
obra local, junto ao know~how procedente dos Estados ~ulinos_ou do exterior. 

Vivo fosse, aquele inesquecível Deputado custaria ã crer que Manaus a
bastece quase oitenta por cento da demanda de aparelhos de televisão no 
País, saltando, no último decênio, de trezentos mil para quase setecentos mil 
habitantes. 

A SUFRAMA fez Manaus voltar aos ~ons tempos da borracha e nenhu
ma outra iniciativa se mostrou, na região, tão eficaz quant<fésSa, para dina
mizar o desenvolvimento da Amazônia Ocidental. 

Antes, com o declínio da borracha_natural, substituída, no mercado in
ternacional pela indiana, a região vivia exclusiVamente da produção extrativa 
primária, principalmente castanha e couro, com uma incipiente agricultura 
de manutenção; afora, Cóm um parque industrial dos mais notáveis, atraindo 
capitais e esforços humanos, não apenas multiplica a economia estadual 
como também contribui, de maneira apreciável, para a nossa balança comer
cial, carreando preciosas divisas para o desenvolvimento .nacional. 

Se, sucessivamente, a SUFRAMA tem contado com planos realistas e 
bons superintendentes, é de ressaltar~se o trabalho atualmente desenvolvido 
pelo Dr. Ruiu Lins, primeiro amazonense a dirigir aguela entidade, para re
velar sua capacidade de comando, seu desprendimento, sua competência ad
ministrativa, pOstos a Serviço do progresso regional e da econom_i_ª- Uª-CJonal, 
sobretudo tornando irreversível a integração da Amazônia Ocidental em nos
so processo de desenvolvimento. 

Depois de projetar a iniciativa pfívada, nacional e pioneira, rio-cam-pó 
industrial, a SUFRAMA criou o Dístrito Agropecuário, que a _cada dia se 
consolida, integrado na produção de alimentos, com o FUNCOMIZ finan
ciando a iniciativa particular, enquanto o boverno trabalha pela solução dos 
problemas sociais da região. 

Apresent<.~rn-se como reflexos objetivos daquela iniciativa, a Exposição 
Permanente, a Associação dos ExpOrtadores da Zona Franca de Manaus, o 
Centro de Indústria do Estado do Amazonas, a Diretoria Regional da Asso
ciação Brasileira da Indústria Elétrica Eletrônica, merecendo, nesse quadro 
desenvolvimcntista, especial destaque o Acordo Brasil-Venezuela, visando a 
criaÇão de um corredor de_ exportação dirigido aos mercados da Associação 
Latino-Americana de Livre Comércio. 

Diante desses expressivos resultados e de tão.encorajadoras realizações, 
temos sobradas razões para crer na continuidade de uma tarefa que tem trazi
do para a SUFRAMA a _gratidão do Amazonas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nada mais havendo a tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinâria de a-
manhã, a seguinte - -

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 I 14, de 1981 
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n~ 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e 
dá outras providências, tendo -

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos l.354 a 1.356, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Economia; e 
- de Finançds. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador José 
Fragelli, de adiamento da votaçãO para reexame 'da Comissão de Finanças.) 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de a
posentadoria especial para o comerciãrio, na forma que especifiCa, tendo 

PARECERES, sob nos 811 a 814. de 1981. das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Saúde, _favorável; e 
- de Finançãs. favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Vhma e José Fragelli. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nç 32"9, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima. que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES. sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em primeirO turno, dÕ Projeto de Lei do Senado nç 164, de 
1981, de autoria do Senador Ll!ÍZ Viana, cjue declara O Marechal-do-Ar E
duardo GOmes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

~PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981. das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, Jurídicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
--. t}({ !Jducação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

5 

Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado nç 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob no 1.145. de 1981, da Comissão 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no. 

mérito, favOrãvel. - -

6 

Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei-dO Senado n9 255, de 
1980. de a~toria do Senador Nelson_C.ar;Qeiro, que acrescenta dispositivos à 
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Lei_n~ 5.480, de 10 de agost0 de 1968, disciplinando o pagamento do 13~' sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES. sob n's 1.197 a l.l99, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finança.L favorável. 

7 

Vot.:tção, em primeiro turno, do Projeto de Lei __ do Senado n<? 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena,. que altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's !.130 a l.l33, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serriço Público Civil; c 
- de Finanças. 

8 

Discussão, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n'~ 309, de 
I 979, do Senador Gabriel Ht.!rmes. que dispõe S1)bre o exerdcio da auditoria 
<:ontúbil e dú outras providências, tendo 

'PARECERES, sob n''s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
~ de Constiruiçàv -e Justiça, pcl<.t constitucionalidade e jurídicidade; 
- de Legislacão Social, favorável; 
-. ç/l' Sen•iço PIÍblh·o Cil'i!, contrário; e . 
-de Economia, f<Jvor{Jvcl, com as Emendas de n'~s 1 e 2wCE, que aprew 

senta. 

(Dt:pcndendo dú votaÇão do Requerimento n'~ 35/82. do Senador 
G<Jbricl Hermes, de adiumento d<J discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civíl.) -

O_SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se ci sessão -às 16 horas e 59 minutos.) 
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RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Decreto Legislativo, feita no DCN - Seçàoii - de 1-4-82, na página 812:, no art. I•, 

Onde se lê: 
... a 29 de janeiro de 1982. 

Leia-se: 
... a 29 de janeiro de 1981. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 36• SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE 1982 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 45 JS2, de autoria do Sr. Senador Pas
sos Pôrto, que institui o "Dia Nacional da Conservação do.Solo", a ser 
comemorado em todo o País no dia I 5 de abril de cada ano. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 46/82, de autoria do Sr. Senador Le
noir Vargas, que dispõe sobre o consentimento de pai ou mãe brasileiro 
para que o menor possa se ausentar do País. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Necrológio do sociólogo 
Alberto Guerreiro Ramos. Análise do pedido de empréstimo, oriundo do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, destinado à aquisição, no exterior, 
de equipamentos para o Corpo d,e Bombeiros daquele Estado. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Resultados e perspectivas 
decorrentes da visita do MinistrO Camilo Penna ao Estado de Sergipe. 

SENADOR LUIZ VIANA - Publicação de documento elaborado 
pelo Cardeal O. A velar Brandão Vilela, intitulado Educação Política
Subsídios da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. 

SENADOR LO MANTO JONIOR- Considerações sobre documen
to subscrito por D. A velar Brandão Vilela, objeto de discurso do orador 
que o antecedeu na tribuna. 

1.2.3- Comunicações das Lideranças do PMDB no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados. 

- De substituições de membros em comissão mista. 

1.2.4 - Comunicação da LideranÇa do PDS na Câmara dos Depu-
tados. 

- De substituiÇões de membros em _comissão mista. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 114/81- Complementar, de iniciati
va do Senhor Presidente da República, alterando o "Decreto-lei n'? 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tribu
tário, e dá outras providêricias. ApreciaÇão sobrestada por falta de quorum 
para votação do Requerimento n..,. 47/82. 

- Projeto de Lei do Senado n'? 13/79, de autoria do Senador Mauro 
Benevides! que dispõe sob~e a conc~ssão _de aposentadoria especial para o 
comerciário, na forma qUe especifica-: Votação adiada por falta de quorom. 

- Projeto de Lei do Senado no 329/80, de autoria do Senador Cunha 
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho 
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 164/81, de autoria do Senador Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo GomeS,-pat:rono da Força 
Armada Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorom. 

- Projeto de Lei do Senado n• 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação de aliriientos.-Votação Bdiada por falta de 
quorum. 
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- Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei nv 5.480, de lO agosto_- de 1968, 
disciplinando o pagamento do 139 ·salário devido aos trabalhadores avul
sos. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 362/79, de autqria do Senador Bum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei ri9 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senadoon' 309/79, do Senador.Qapriel Hermes, 
que dispõe sobre o exetcíCio da auditoria contábil e ~-á ou!rã.s_ pro~idên
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação_ do Requeri
mento n• 35/82. 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Apelo em prol da ulti
mação de anteprojeto de lei, dispondo ·sobre a criaÇão do Gi--Upo
Atividades de Comercialização e Classilic~ção de _Cª fé .. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Refutando insinuaÇões de envol
vimento de S. Ex• como beneficiârío de credencíamento médico
ambulatorial para Lima Duarte- MG. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder- Recrudesci-
mento da censura em nosso País. - . -

SENADOR LÃZARO BARBOZA- Apelo ao Presidente da SA
NEAGO em favor de solução para o problema do abastecimento de água 
da cidade goiana de Catalão. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Homenagem de pesar pelo fale
cimento do Sr, S~bastião T~mara. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Exploração-do xisto para 
uso alternativo de energia. 

SENADOR JOÃO CALMON - 27' aniversário da Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco. 

!.~-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO . . 

2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 12-4~82. 

3- RETIFICAÇ0ES 

Ata da 30• Sessão; realizada em 31-3-82. 
Ata da 3• E.eunião, realizada em 6-4-82. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- ÇOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES. 

SUMÁRIO DA ATA DA 34• SESSÃO, 

REALIZADA EM 2-4-82 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção II), de 3-4-82, na 
página 925, 1' coluna, no item 1.2.3- Comunicações da Presidência, 

Onde se lê: 

- Recebimento das Mensagens n•s 35 a 57/82 ... 
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ATA DA 36~ SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRES!Dil:NCIA DOS SRS. P~SSOS PÔRTO, CUNHA LIMA E JORGE K,\LUME 

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

Laélia de Alcântara_ --Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo 
Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Pass~rinho -Ale
xandre Costa --Luiz Fernando Freire -_José SarneY -_Alberto Silva
Bernardino Viana --Helvídio Nunes - José Lins -:- Mauro Benevides -
Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Nilo Coelho- João 
Lúcio - Luiz. Cavalcante - Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- DirceU CàrdÔso .--_João 
Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto 
Saturnino- ltamar Franco- Amaral Furlan- Henrique Santillo ----:_Láza
ro Barboza - Mendes Canale - José Richa - Lei~e Chaves - Evelásio 
Vieira - Lenoir Vargas - Pedro Simon - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 43 Srs. Senadore~. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalho~. . 
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO ~' 45, DE 1982 

Institui o '"Dia Nacional da Conservação do Solo" a ser come
morado, em todo o País, ao dia IS de abril de cada ano. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
A rL ]I? É instituído o .. Dia Nacional da Conse_rvação do Solo" _a_ ser co

memorado, em todo o País, no dia 15 de abril de cada ano. 
Art. 2~' O Poder Executivo tomará as medidas acessórias à exeq1ção 

desta lei. 
Art. 31' Esta Lei entra em vi_g_or na data de ~ua publicação. 
Art. 4~' Revogam-se as disposições em con_trárlo. 

Justificação 

O ano passado, no seu 15 de abril, homenageamos o centenário de nasci
mento do grande norte~americano Hugh Hammond Bennett, que na sua Pá
tria foi o pioneiro na luta _contra a erosão do solo, apresentando um projeto 
de ·lei' ao Senado pi-opondo a criação_do Instituto Nac;ional d~ Conservação 
do Solo. 

Este ano, atendendo aos apelos dos conservaciOriistas de todo o País, e~
tamos apresentandO este 'Projeto de Le_i que institui a data de 15 de abril como 
9 Dia Naci.onal da Conservaç_ão do Solo a ser _comemoradQ por toda a Pátria, 
~m hometlagem a Bennett, ó precursor da_ conservação do solo, este profeta 
do nosso tempo"-i:ple anunCiou as cortse·qúêti.Cías terríveis da erosão e da_deser
Íifíc~ção. Foi ele que~ sensibilizou o Governo e~ op"inião pública america
nos pafa os perigos da- erosãO, em virtude dO que, foi criado o .. Soil Conser
Vation Sefvice", primeiro- órgão --a tratar da--Cónservação do solo no mundo. 

Ele esteve no BrasiJ na década de 50, quando prestou serviços de consul
taria té~nica a?s ti"abalh~s de conservação do sOlo que se iniciavam em São 
Paulo, tendo_ o Governo daquele Estado, enl. sua homenagem, estabelecido o 
dia.lS de abril, como. o' Dia da Conservação-do Solo, no qual há várias inicia
tivas e eveÍ1tos de natureza educacional qiosÚ-ando o graVe problema da de
gradação dos solos e a solenidade de concessão de pl-êmios aos conservado~ 
nistas mais destacado~ em São Paulo. 

Estava faltando a homenagem do País a Hugh Hammond Bennett, esse 
peregrino da salvação dos solos, que percorreu várias nações das Américas, 
ÁfriCa e Europa~ divulgando a conservação do solo e transmitindo os seus co
nhecimentos e prãticas conservacionisfas a -todas as regiões da terra. Há um 
seu Manual de Conservação do ~o lo, com mais de 300 pãginas, que foi tradu
zido em diversas línguas e é a bíblia dos trabalhos de combate e controle da 
erosão do solo. . . _ 

_Quando em 1951, tendo atíngido a idade de ap-osentadori.a compulsória, 
B~nnett t_eve _de afastar-se 9o serviço,_pôde afir~ar em relatório que(!. conser
vàção âo solo -se tornara um movimento universal. Mais de 1.100 técnicos es
trangeiros de 88 países tinha visitado os Estados Unidos para e_studar os ~eus 
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métodos. E mais de 32 naÇõeS já haviarri eStabelecido programas de conser~ 
vação do Solo baseados no modelo norte-americano. 

É preciso que em todo 15 de abril a nossa Pátria se levante em homena~ 
gem a esse benfeitor da humanidade, realizando cursos, debates~ ·comemo
rações, que conscientiiem a sQcied'!-de brasileira da incxcCdível i~portância 
da manutenção dos nossos solos, como instrumento fundamenta_! da perma· 
nência do nosso des~nvolvimento, da perspectiva do_no_sso futuro e da sobre
vivência da nossa civilização. 

Sala das Sessões, 13 de abril de 1982. - Passos Pôrto. 

(Às Comissões dé Constituição -e JUstiÇii e de Educação e Cu/tu~ 
ra.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1982 

Dispõe sobre o consentimento de pai ou mãe brasileiro para que a 
menor possa se ausentar do País. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O rnerior- de 18 anos de idade, cujo pai ou a mãe seja brasileiro, 

não poderá, em nenhuma hipótc!se, se ausentar do País, sem expresso consen
timento do pai ou da mãe brasileiro, ressalvado, em casos especiais, o supri
mento judicial. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, são _casos especiais aque
les que, comprovadamente, impeçam ou impOssibilitem o livre consentimento 
do pai ou mãe brasileiro. 

Art. 2'<' Esta Lei entra em vigor na data de su_a publicação. 
Art. 39 Revogam~se as dispoSições em contrário. - -

J ustifica~ão 

Com o ·preSente projeto, pretendemos impedir que menores, de naciona~ 
lidade brasileira, sejam afastados de sua pátria; pela exclusiva vontade do pai 
ou da mãe estrangeiro, em detrimento da manifestação volitiva do pai ou da 
mãe brasileiro. -

Corno se reconhece nos dias de hoje, é muito fácil ao estrangeiro deixar o 
País, levando em sua companhia filho nascido no Brasil, havido com brasilei
ro ou brasileira. Em certos casos, opera~se um verdadeiro seqüeStró, sem que 
o pai ou mãe brasileiro possa impedir o fato, ainda porque nestas hipóteses, 
quando toma conhecimento do acontecido, esbarra irremediavelmente no' 
fato consumado e na legislação protetora do país estrangeiro. 

Desta sorte, impõe-se o estabelecimento de disciPlina legal que sem obs~ 
taculizar as soluções especiais Rdrnitidas pela via judicial, referentes aos casos 
em que a livre manifestação da vontade não se possa expressar, ponha ftm aos 
abusos que se cometem em prejuízo de n~mêrosos br_asileiros, seja no qll:e 
tange à proteção ao menor, seja no que respeita ao interesse-dos cidadãos bra~ 
sileiros. -- -

Sala das Sessões, 13 de abril de 1982. - Lenoir Vargas. 

(À Comissão de ConSttiuiçào e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas Iiàos serão publica
dos e remetidos às comissões competente~. 

Há oradores ins-critos. 
ConCedo a palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino, por cessão 

do nobre Sr. Senador Agenor Maria. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Pronuncia o seg~inte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs._ Senadores: 

O assunto que me traz à tribuna, hoje, seria outro, e pretendo abordá-lo 
logo a seguir. 

Entretanto, não poderia deixar de fazer um registro doloroso para mim, 
mas que cabe, ao meu ver, como homenagem justa e como releyo que se deve 
dar a um grande brasileiro que faleceu há poucos dias. 

Trata-se, Sr. Presidente, do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, faleci
do há poucos dias em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Notável 
brasileiro, notável como sociólogo, notâvel como escritor, notável como-pro
fessor, assim como pensador, seu desaparecimento constitui uma enorme-per~ 
da para q pensamento brasileiro, em particular, assim como para o desenvol
vimento das ciênCias sociais no mundo, em geral. Guerreiro Ramos foi um 
pioneiio desde seus estudos preliminares, coroando com a sua prinCipal obra, 
"A Redução Sociológica", foi um Pioneiro na defesa da tese da autonomia da 
Sociologia, da ciência soCiãl brasileira, .abrindo a perspectiva da S_ociologia 
brasileira para enfrentar os problemas brasileiros. Guerreiro Ramos foi polí
tico, também, Deputado Federal cassado em 1964, político qUe, com seus co
nhecimentos e com sua extraordinária capacidade de percepção das_ coisas, 
teve a nítida visão, a visão profética do que iria acontecer em 1964; procurou, 
por meios e modos, impedir que o choque, o grande choque político ocorres
se; procurou, como Deputado do PTB que era, ligado ao então Governo João 
Goulart, convencer seus companheiros da necessidade de reduzir a escalada 

de radicalização que então se processaVa, e por essa. razão foi mal compreen~ 
dido por muitos e até mesmo hostiliZado ppHticariiC:nte por alguns de 'seus 
companheiros. A realidade veio mostrar a razão que tinha GuerreirO Ramos 
e veio :Sobressair ainda maiS a sua figura,jã não só como pensador, mas como 
político, como homem d~ ação-. 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma enorme perda que registro com pesares~_ 
pedal, amigo que era de Guerreiro Ramos, certo, entretanto, de que na his~ 
tória.do pensamento brasileiro o seu nome estará inscrito cedamente ccim um 
relevo todo especial. 

O Sr. Luiz Viana - ~errhite V. Ex• um pequeno -aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço o nobre Senador Luiz Viana. 

O Sr. Euiz Viana- Quero- apre"sentãr à-V. Ex• minha solidariedade às 
palavras que estã proferindo sobre GUeriel-iO Ramos, que era realmente um 
dos mais ilustres baianos da atualidade. Grande professor, grande economis
ta, ele era acima de tudo um homem de bem, um homem honesto nas suas 
idéias, honrado nas suas -ações, e· "ilustrou o País e a nossa cultura. 

O SR. ROBERTO SATURNINO-Agradeço a depoimento de V. Ex•, 
valioso para mim e para a homenagem que-prestamo_s a Guerreiro Ramos. 
Como disse muito bem V. Ex•. era um homem honesto nas suas posições, aS~ 
sumia- com clareza tudo que pensava, não escondia o seu pensamento de for~ 
ma alguma. Foi um dos homens que fundaram e desenvolveram o ISEB
Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que fambém há de ser um marco 
importante na história do pensamento' brasileiro. 

Por todas estas razões, o grande brasileiro, o grande baiano que foi 
Guerreiro Ramos merece de nosSa parte este registici, esta homenagem, o 
nosso voto. de pesar e a nossa lamentação pelo seu falecimento. 

Sr. Presidente, Srs; Senadores, como disse de início, o ãssunto que me fez 
pedir a inScrição para usar a palavra nesta tarde é outro. Qu"ero chamar a 
atenção especial dos ilustres colegas do PMDB, nesta Casa, para o pedido de 
empréstimo que tramita no Senado, oriundo do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro. Trata-se de uro pedido de autorização para contrair um emJ)résti~ 
mo de vinte milhões de dólares para aquisição, no exterior, de equipamentos 
destinados ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Sei, por 
notícia veiculada pela imprensa· e informação dos próprios colegas, que o 
PMDB pretende abrir uma exceção e aprovar este emprêstirno. Compreendo 
as· razões do PMDB. Trata-se, afinal, de um pedido do seu único Governa~ 
dor, o único ·representante d_o PMDB no poder a nível estadual. Também 
compreendo as razões que levam os Senadores a deixar~se influenciar pelo 
impacto do argumento qUe p'rocura f~r valer a drarnaticidade de um possí~ 
vel grande i_ncêndio, de um possível grande sinistro que não possa ser atendi~ 
do com c:s equipamentos existentes na cidade e no Estado do Rio de Janeiro, 
se bem que essa drarnaticidade também não deve ser levada a conseqüências 
tão drásticas corno essa de abrir~se um única exceção para o caso do Corpo de 
Bombeiros, visto que em muitos oUtros casOs emprêstiinos para Estados e 
Municípios, em moeda nacional, destinam-se a construir hospitais ou execu
tar ob~:as de saneamento e de saúde pública, que também salvam rpuitas vi~ 
das. Se formos computar estatisticamente o valor em Vidas salvas de um pro
jeto de outra natureza. provavelmente será bem maior do que esse destinado 
ao equipamei1to do Corpo de Bombeiros. No entanto, entra em questão a 
imagem, a figura da dramatícidade de um grande incêndio corno um desses 
que tem ocorridq com (r~íiência inuSitad~ no Brasil nos últimos anos. Daí 
esSa pressa aliada tambéÚt-ao fato de ser um p"edido de um único GOvernador 
da Oposição. 

Eritretanto, os ilustres colegas do PMDB, qUe são preocupadOs com a 
questão do endividamento externo e que são preocupados com a grave si~ 
tuação por que passa a indústria nacíonal, na sua ociosidade, particularmente 
a indústria de bens de capital, deveriam, ao meu ver, àtentar para certos as~ 
pectos deste caso, que me colocam numa posição de pelo menos reabrir o exa~ 
me deste caso antes de decidir pelo meu voto contra ou a favor do pedido do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Pelas informações que colhi neste pririleiro cantata, trata-se de uma im
portação desnecessária, absolutamente injusúfic3Vel, de vez que existe ii"tdús~ 
trii.l nacional capaz de fabricar os -equfpãmei'itOS il"ecessários ã melhoria dos 
padrões técnicos do Corpo de Bomb~iros do Rio de Janeiro, e este fato foi a~ 
lertado pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Amaral de 
Souza, e, ao meu- ver ti.lmbém, trata~se de um recurso que o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro lança mão para continuar a executar obras de priorida
de mu~to baixa, como foi o caso da famosa estrada Lagoa-Barra, como é oca~ 
so, agoru, desse imenso viaduto sobre o bairro de Laranjeiras, a via paralela, 
como é o caso do novo Centro AdministrativO do Governo do Estado, enfim, 
uma série de obras sem prioridade nenhuma, que estão gastando recursos que 
provêm, até mesmo, da famosa taxa de incêndio que foi criada no Rio de Ja~ 
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neiro, que recolhe hoje um milhão e meio de cruzeiros por ano, e que não é a
plicada na manutenção dos equipamentos, na ampliação do seu quadro de 
profissionais, na melhoria dos quartéis e uma -sêrie de 0-brãs-riecessãrias para 
efetivamente melhorar o atendimento e o nível de segurança que o Corpo de 
Bombeiros oferece hoje à Cidade do Rio de Janeiro. 

Srs. Senadores, constitui uma- tática freqUentemente utilizada para justi
ficar a importação o exagero nas especifiCaÇões dos equipamentos, colocando 
essas especificações acima daquelas que podem ser atendidas pela indústria 
nacional, apesar de serem desnecessárias face à realidade para a qual se desti
nam esses equipamentos. No caso em tela, por exemplo, pela informação de 
que disponho, acho que o Senado deveria ter um acesso mais detalhado a esse 
processo, às especificaÇões e à- jUstificaÇãO de equipamCiüoS ·e da sua desti
nação. Mas pelas informações ciue_eu tenho, por exemplo, exige--se que as via
turas tenham uma potência nos motores na faíxa de 450 HP, o que constitui 
um desperdício, pois a grande bomba de 2 mil galões por minuto consumiria 
não m:iis de 250 HP, e não se justificaria esta enorme p9tência de 450, de vez 
que a outra destinação que poderia ser dada a essa potência seria a grande a
celeração que se exige, -por exemplo, nos carros de corpo de bombeiros que a
tendem aos aeroportos; pois nos aeroportos sim, o carro- de corpo de bombei
ros tem que acompanhar, na sua velocidade, q_uase que a velocidade do avião 
na aterrissagem ou na decolagem. Mas no meio das ruas· do Rio de Janei~o 
não há possibilidade de ocorrerem casos de aceleração de veículos da mesma 
grandeza que ocorrem nos casos de_ atendimentos em aeroportos. 

Como eu dlssc, a potência exigida pela bomba de lançamento de água es
tá muito aquérri desses 450- HP. MiiS a pióPdãtiOfnba de 2 mil galões por mi
nuto, ou 7 mil e 500 litros por minuto,já é em si mesriió urll eXaiieió; as eSpe
cificações normais de padrão internac1orial situam eSsas -bombas na faíxa de 
750 galões por minuto, usual nas normas ínternaciona!S éConstituem~ o tipo 
comum utilizado não só no Brasil, mas em todos os países da América do Sul 
e mesmo da Europa, pelas informações que eu tenho. 

Além disso, não existe garantiã. de suprimento de água para o funciona
mento contínuo dessas bombas gigantescas de 2 mil galões _29r miiluto. Urna 
das causas maiS freqUentes de ineficiência no combate a grandes incêndios no 
Rio de Janeiro tem sido a inexistência de água nos hídrantes, a baiXa Pressão 
encontrada nos hidrantes. Na própria exposição de ffioti\'os que encariiínha o 
projeto e nos próprios artigos publicados na imprensa, jUstificando a necessi
dade de investimentos na melhoria do combate a incêndios no Rio de Janeiro, 
esse fato é freqUentemente notificado. O que ocorre ê ã fãlfa de pres-são, é a 
falta de água nos hidrantes, razão pela qual não se pode especifica.r-uma bom
ba de tal capacidade de lançamento de 2 mil galões por minuto, de vez que 
não se_ encontraria um correspondente na rede de abastecimento nos hidran
tes. O reservatório (:lrópfío do veículo, que é inferior a lO mil fitros, também 
não é compatível com a capacidade dessas bombas. Uma bomba de 7 mil e 
500 litros por minu-to, ei"n pouc-o niais de-I minuto, esyaziaria esse reserva
tório próprio dos veículos. Por conseguinte~ não há pOssibílidãde de, segura
mente, se manter um funcionamento contínuo de uffia óomba de tão elevada 
potência e que exigiria, por outro lado, uma potência elevadíssima do próprio 
veículo. 

As prórrias esCadas Magirus de 30 a 45 metros de lance, montadas sObre __ 
chassis importados, constituem um recurso·muito discutível no _salvamentO 
de pessoas vitimadas por incêndios, de vez que a sua capacidade é bastante li
mitada, seja pela arquitetura dos prédios ..:... a arciuitetura dos pfédios, nO 
Brasil, não prevê e nem provê pontos de escapes protegidos para as pessoas 
em momentos de incêndio - seja, tãmbém, pelo próprio espaço de manobra 
desses veículos e dessas escadas nas ruas das cidades. A própria capacidade de 
escoamento dessas escadas é muito -pequena. As escadas não suportam mais 
do que duas pessoas por lance, sendo que uma das pessoas é o prõpriõ bom
beiro e a outra é a pessoa salva. Então, a capacidade de salvamento dessas es
cadas é extremamente limitada. _ 

O que_ é importante, o que é prioritário, o qUe é absolutamente neces
sário, é a exigência; a in1postura municipal, a impostura estadual de normas 
de segurança na construção de prédios, escadas externas, ou mesmo escadas 
internas protegidas contra o fogo. Isso é o que realmente cabe ao Governo fa
zer e não se faz, e, ao invés disso, quer sim importar um equipamento caríssi
mo, especificado propositadamente acima das normas, acima daquilo que 
pode ser atendido pela indústria nacional existente, e com uma capaCidade de 
uso e de salvamento que, como se vê, é extremamente baixa. 

O Sr. Itamar Franco - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Permitirei, logo após completar o 
raciocínio. 

A relação de equipamentos, a meu ver, é extremamente sofisticada, o que 
não se compreende e não se justifica. Há ainda as tais viaturas calavar fire bird 

com plataforma articulada com canhão d'âgua úiffibém sobie chassis"impoi
tado. Essa viatura fica iiiipossibilitada de manobras na maioria das ruas da 
c-idade do Rio de Janeiro, tanto em virtude do comprimento do veículo, como 
em razão da existência das redes aéreas de distribuição-de eletricídade e de ca
bos telefônicos. 

Ainda dentro dos equipamentos arrolados para iil'l:portação, há reboca
dores equipados contra lnCêndios, quando a indústria naval brasileira e flu
minense tem,-pelo menos, três fabricantes, três eStaleiros capacitados à fabri
cação desses rebocadores, inclusive, com tradição de exportação. 

Assim também, completando essa lista; há carros de iluminação com po
tência na faixa de 450 HP, para transportar holofotes com base telescópica, 
em que todos os componentespoderiam até ser- ou pelo menos em grande 
parte- fabricados pela indústria nacional, além do exagero das dimensões 
q-ue·-se· pfêteride-d-ar a esse tal equipamento. 

Ouço, com ate-i1Ção, o aparte áÓ Senador ltaniaf Ffanco. 

O Sr. l!an-zar Franco - Desculpe, Senador Roberto Saturnino, mas, 
quando V. Ex' se referiu às normas de segurança dos edifícios, eu me recordei 
que quando chegamos ~qui, nç. Senado Federal, em 197:5, havia no Congresso 
Nacional um projeto de lei, enviado pelo Presidente Ernesto Geísel, face a um 
sinistro ocorrido em São Paulo ... 

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Dramático sinístro! 

O Sr. Itamar Franco- Exatamente. Recordo-me de que, irtclusive, aqui, 
no plenário, abordei o assunto, examinando a legislação federal... 

O SR. ROBERTO SATURNlNO ,.-Há alguns anos. 

O Sr. Itamar Franco_- Há aliuns anos, em 1975. Esse projeto de lei do 
Pres-idente Geisel, se não me engario, data de 1974. Pretend-ia-se com ele esta
belecer uma legislação federal acerca de incêndios. Claro que é uma matéria 
por demais complexa, mas o Governo Federal, face ao que havia ocorridO-em 
São Paulo, tentou legislar. Mas, por incrível que pareça, -esse projetei 9e lei foi -
retirado, e até então não houve realmente uma legislação sobre o assunto. E 
clarO que a legislação federal não poderia se aplicar uniformemente para todo 
Pc.iís, ela teria ciw! ter a-súU especificação relativamente a cada Estado, a cada 

-~idade. MaS. de qu-alquer fOrma, êra Um--desejo inereOte do Governo Federal 
estabelecer, pelo menos, as Iiilhas mestras relativamente a sinistros. QU3ndo 
V. Ex' aborda, hoje, ~.:om muita propriedade, o problema do Corpo de Bom
Delfos do Rio de Janeíro e, part1cularmente, faz-a defeSa da indúStria nacio
nal, recordei-me então de f<izer essa interrupção e_lembrar a V. Ex• que, após 
esse projeto de lei enviãdo e reürado pelo Governo, até hoje, nenhuma medi
da foi tomada pelo Executivo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - É extremamente oportuna a 
lembrança de V. Ex~. Realmente não se compreende que esse caso de São 
Paulo, que foi particularmente dramático, mas que de maneira nenhuma foi o 
único, tenha caído no esquecimento. Em São PaulO mesmo, se repetiu, houve, 
se não_me__engano, outro incêncio no Edifício Andraus e depois no Edifício 
Joelma; isso em São Paulo. No Rio de Janeiro houve casos. também, extre-. 
mamente dramáticos. --- - -

As grandes cidades brasileiras estãO-sujeitaS a ocorrências desse nível de 
dramaticidade, na medida em que não existem posturas adequadas para a 
proteção da população contra incêndios, como exigências em termos de ar
quitetura, em termos de escada corta-fogo, tj.e escadas externas nos prédios, 
enfim, algo que deveria ser postura municipal, mas que poderia ser objeto de 
lei federal, desde que houvesse uma relatividade, por exemplo, em relação à 
população, aos gabaritos dos edifícios das-cidades. O assunto pode ser objeto 
de lei federal e é estranhável que o projeto, a que V. Ex• alude, tenha sido reti
rado e nada tenha sido feito. Pelo conh~cimento que me chega, através do que 
se passa nesta Casa e do que se lê nos jornais, realmente esse projeto foi envia
do, já há alguns anos, e nada se passou de então para câ. 

O Sr. Itamar Franco- Senador Roberto Saturnino, quando a tragédia 
ac-ontece, todo mundo se lerribra naquele instante. Passada, o problema cai 
em esqueci_mento. 

O Sr. Dírceu Cardoso- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Com muita honra. 

O Sr. Dírceu Cardoso- Nobre Senador Roberto Saturnino, V. Ex'- está 
abordando de uma maneira consciente, e com o estudo que fez do assUnto, o 
problema do empréstimo destinado ao equipamento do Corpo de Bombeiros 
do Rio de Janeiro. De fato, V. Ex• trouxe à baila esse problema que a Banca
da d_o PMDB, em reun_ião há_dias realizada, resolveu estudar com prioridade, 
referente à cOncessão- desse empréstimo, mas~ sem m~io~es estudos, sem esses 
dados que V. Ex~ está trazendo, pois quC-não foi exami~ada tecnicamente 
essa possibilidade e aquilo que decorria para a indústria nacional. Por minha 
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iniciativa, também advoguei, como há um outro empréstimo para o Rio 
Grande do Sul, para o Corpo de Bombeiros, mas cujo equipamento vai ser 
fabricado no Brasil... 

O SR. ROBERTO SA TURNINO- Veja bem a diferença. Eu ia referir
me a esse empréstimo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Eu, então, advoguei que se incluísse no estudo 
prioritário da Bancada o empréstimo ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande 
do Sul. Mas V. Ex• foi o único que frouxe esses dados que está aqui citando, 
comentando e trazendo ao conhecimento do Senado. Agradeço e devo dizer 
que na primeira oportunidade em que a Bancada se reunir poderemos levar, 
então, essas minúcías té-cnicas que não foram objeto de deliberação nossa, 
porque ninguém tratou do assunto com a proficiência e o objetivismo com 
que V. Ex• está fazendo. Foi uma ótima contribuição que V. Ex• trouxe ao 
conhecimento de nossa Bancada, de um empréstímo que se pretende dar ao 
Rio de Janeiro para equipar o Corpo de Bombeiros daquela Capital. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Agradeço o aparte de V, Ex• e pos
so ficar tranqüilo, sei que V. Ex• é um homem com uma profundidade de 
consciência e um cuidado em relação a essas operações como tem demonstra
do a todos nós desta Casa. Por isso, fico já tranqüilo quando V. Ex• toma co
nhecimento do que estou dizendo e, pelo menos, se dispõe a analisar o assun~ 
to, como eu também. Não sou um técnico em equipamento de corpo de bom~ 
beires, em equipamento de salvamento e proteção contra incêndio, apenas re
cebi essas informações e pelas especificações dos equipamentos, realmente, a
chei muito estranhável que se exigiSse equipamentos de tais dimensões e de tal 
sofistiCação que tenham que ser importados, quando existe, por exemplo, pa
ralelamente correndo, o pedido do Estado do Rio Grande do Sul, onde o e
quipamento é de fabricação nacional. 

Na própria exposição de motivos, aliás, e na entrevístá que o Governa
dor deu à imprensa há argumentos para condenar a importação. Por exem
plo, revela-se na exposição de motivos e na entrevista do Governador que, de 
14 escadas de incêndio, apenas 8 estão em operação, por falta de componen
tes importados e de dificuldade de manutenção desse equipamento. 

Não há notícia de concorrência em que a indústria nacional pudesse 
habilitar-se com a margem de proteção legalmente estabelecida. E chamo a a
tenção aqui, também, para os técnicos da CACEX que não se deixem levar 
por esses argumentos de terrorismos, de dramaticidade, mas devem analisar o 
caso à luz do que pode produzir, da realidade brasileira, do nosso endivida
mento, da nossa grave situação de balanço de pagamento e das possibilidades 
de fornecimento por parte da indústria nacional. 

Aliás, Sr. Presidente, a história da indústria nacional especializada em e
quipamentos de combate a incêndio mostra que pelo menos quatro empresas 
foram forçadas a encerrar suas atividades por terem sido obrigadas a supor
tar condições desleais de c_oncorrência internacional, dado que o engodo das 
autoridades, com especificações artificialmente elevadas de um material im
portado, tem implicado em baixo nível de encomendas para os fornecedores 
nacionais. Dessas quatro, duas eram no meu Estado, Estado do Rio de Janei
ro, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paranã. Encerraram suas atividades 
por falta de encomendas e de oportunidade de colocação, de participação em 
concorrências, onde se especificam equ1pamenlõS ãrtifidalmente sofisticados 
para obrigar a importação. Hoje sobrevive apenas uma empresa, no Rio 
Grande do Sul, a CIMASA, em Santa Cruz do Sul, e sabe-se lá com que difi
culdades. 

É claro que se todos os corpos de bombeiros do Pais fOssem Orientados 
para especificar, tanto quanto possível, o material que pudesse ser fabricado 
internamente, não só a CIMASA poderia melhorar as suas condições de vida 
econômica, como outras indústrias iriam instalar-se e prosperar, no momento 
em que a situação da indústria nacional não é nada lisonjeira, não é nada fol
gada. 

De modo, Sr. Presidente, que vou encerrar as minhas palavras. Vejo que 
V. Ex• anuncia que meu tempo está esgotado, mas quero pedir aos ilustres co
legas, tanto do PMDB, quanto da Bancada governista, que analisem melhor 
esse processo e esse pedido do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Será que é absolutamente essencial e fundamental que esse equipamento 
seja comprado com essas especificações? Será que em vista da realidade da ci
dade do Rio de Janeiro e das cidades maiores do interior do Estado estas não 
seriam melhor atendidas com equipamentos fabricados no Rio Grande do 
Sul, como está fazendo o próprio Governo daquele Estado? Serã que esse di~ 
nheiro arrecadado com a taxa de incêndio não poderia ser melhor aplicado 
no aperfeiçoamento dos quartéis e das instala'ções do Corpo de Bombeiros e
xistente hoje no Estado do RiO de Janeiro? Será que o próprio orçamento do 
Estado não poderia ser distrlbuído de uma forma melhor, atendendo-se mais 
as prioridades como essa do Corpo de Bombeiros e menos a outras, como a 

dessas obras faraônicas a que me referi, para não falar no metrô mais caro do 
mundo, como ainda outro dia tive oportunidade de salientar aqui? Será que 
não há motivo para nos preocuparmos,- fõdos nós, com o altíssimo nível de 
endividamento externo a que o País atingiu? Será que não há razões para se o
lhar para a indústria nacional, que vive uma das situações mais difíceis da sua 
história? 

Todas estas perguntas, acho que é lícito colocar para se reexaminar esse 
projeto e ver se ele realmente pode constituir uma exceção a ponto de a Ban
cada Oposicionista abrir mão da obstrução sistemátíca que vem fazendo para 
atender a um pedido do seu Governador. 

Relembro que há outros empréstimos que também podem salvar vidas e 
até em quantidade muito maior. Se pensarmos em hospitais, postos de saúde, 
em obras de saneamento, em obras de saúde pública, sem dúvida, a relação 
salvamento de vidas sobre investimento feito há de ser maior do que esta que, 
a meu juízo, pelas informações que tenho, está exageradamente especificada, 
com o propósito de obrigar a colocação dessa encomenda no exterior, deixan
do à margem a úníca indústria nacional existente, a única sobrevivente de um 
pequeno parque industrial especializado que já existiu em outros tempos nes
te Pais~ (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista, por cessão do nobre Senador Almir Pinto. 

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

O Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo Penna, em sua visita a 
Sergipe, onde chegou quinta-feira, I 9 de abril, à noite, já na s'exta-feira pela 
manhã deu início a um intenso programa, inspecionando os empreendimen
tos e obras que estão sendo realizadas no Estado. 

O roteiro do Ministro Camilo Penna começou pela visita às unidades in
dústriais que a Petrobrás Mineração, (PETROMlSA), e a PETROFÉRTlL 
vêm implantando, com a finalidade de produzir quinhentas mil toneladas de 
cloreto de potássio fertilizante por ano, além de duas mil toneladas de amônia 
e uréia.-

Depois de percorrer os canteiros das obras e as instalações industriais
ouvindo, na ocasião, uma explanação sobre o andamento e as dimensões dos 
projetas em execução - seguiu o Ministro da Indústria e do Comércio, em 
companhia do Governador Augusto Franco para a inauguração da nova Ro
dovíã. Engenheiro Hugo de Almeida, soleilidade realizada no entroncamento, 
com a BR-235 onde o Governador do Estado, o Ministro da Indústria e do 
Comércio e o Presidente do JAA cortaram a fita simbólica inaugurando a 
nova rodovia. 

Falando, na oportunidade, o Presidente do lAA, Hugo de Almeida, 
agradeceu a homenagem que lhe foi prestada pelo Governador do Estado de 
Sergipe, dando o seu nome à rodovia, tecendo, ainda, considerações sobre a 
decisiva importância social das rodovias vicinaís, destacando a capacidade 
empreendedora do Governador Augusto Franco, que, na realização desse 
programa, conseguiu superar fisicamente a programação financeira, ao con
trário dos demais Estados. 

Encerradas estas etapas do seu roteiro, o Ministro Camilo Penna esteve 
no Palácio Olímpia Campos em Aracaju, à tarde, para a solenidade de assina
tura do termo de liberação de crédito no montante de CrS II ,6 milhões, do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), ao Governo do 
Estado, destinados à implantação de 42, I quilômetros de estradas vicinais em 
Sergipe, que beneficiarão, principalmente, as regiões de Itabaiana e da Cotin
guiba, com vistas ao escoamento da produção agropecuãria em qualquer épo
ca do ano. 

Participou o Ministro Camilo Penna da assinatura de Convênio entre o 
Banco do Estado de Sergipe (BANESE), BNDE e a EMBRATUR. 

Mas o ponto culminante das solenidades no Palácio do Governo foi a 
entrega ao Ministro, pelo Governador Augusto Franco, da Exposição de 
Motivos relativa ao próximo projeto industrial de grande envergadura, que 
será a Fâbrica de Barrilha, empreendimento indispensável à complementação 
dos aglomerados industriais que compõem o pólo industrial de Sergipe. 

Nessa Exposição, asseverou o Governador Augusto Franco, que com a 
entrada em funciona-mentO dã. fãbrica de amônia e urêia, ainda este ano, e o 
início da produção de potãssio, serão geradas 1,5 milhão de toneladas de clo
reto de sódio, tornando-se, por conseguinte, indispensável a implantação de 
uma unidade de barrilha para o aproveitamento do sal. 

Lembrou, ainda, o Governador que a existência de jaZidas de calcãrio, 
de boa qualidade, jâ em poder da Álcalis, associada ao custo mínimo do clo
reto de sódio, além da produção de amônía e uréía, e a concretização do por
to de Aracaju, são fatores que dão a Sergipe condições excepcionais para a 
produção de barrilha, a um nível de competitividade internacional. 
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Antes de entregar a Exposição de Motivos ao Ministro o Governador 
Augusto Franco destacou o integral apoio do Presidente João Baptista Fi
gueiredo à execução das diretrizes do Ministério da Indústria e do Comércio, 
citando, como exemplo, as recentes medidas em favor do carro a álcool. 

O Ministro Camilo Penna assegurou a sua concordância e integral 
apoio, atendendo às reivíndicações formuladas pelo Governador, reafirman
do que a próxima unidade de barrilha a ser implantada no Brasil será em Ser
gipe, acrescentando que essa fábrica já deveria ter sido implantada. 

Os bons resultados e excelentes perspectivas decorrentes da visita do Mi
nistro Camilo Penna, levaram-me à tribuna para este pronunciamento, a fim 
de felicitá-lo pela solene promessa que então formulou, quando, inclusive, 
acentou as poderosas razões de interesse nacional que justificam as mais rápi
das construções da Fábrica de Barrilha de Sergipe- uma das metas priori
tárias do eminente Governador Augusto Franco que, várias vezes, em êpôcas 
diferentes, examinei desta tribuna, na defesa dos interesses de Sergipe.-

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Luiz Viana, para uma comunicação. 

O SR. LUIZ VIANA (Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É para mim, sempre, motivo de satisfação ter a oporttitlidade de exaltar 
ato ou documento que me pareça de interesse público. Na minha recente esta
da na Bahia, tive ocasião de tomar conhecimento de documento da mais alta 
importânda, que foi a publicação feita pelo Cardeal Dom A velar Brandão 
Vilela sobre a vida política do País e que se intitula-"A CáuC3.ção Política
Subsidias da Arquidiocese de São Salvador da Bahia". Numa época em que 
tem sido irifusta-merite discutida a posição da Igreja, nós-rer-riiO-SU.m documen
to da tranquilidade, do equilíbrio e da elevação do que acaba de ser publicado 
pelo Cardeal Dom A velar Brandão Vilela constitui motivo de alegria para to
dos nós e, sobretudo, para os católicos baianos. 

Aliás, a Bahia tem tido a sorte de ver alçado ao seu cardinal ato três figu
ras da maior expressão na Igreja Católica: Dom Augusto, Dom Eugênio e 
agora Dom A velar. São três bispos que enaltecem a nossa Igreja. 

Para que se tenha uma idéia das linhas gerais desse documento, que peço 
que seja anexado ao meu discurso, eu leria alguns tópicos finais. Depois de 
examinar a situação política no País, diz Sua Eminência: 

- Deste modo, a boa educação política nos leva a considerar, 
entre outras cousas, a natureza dos regimes, as limitações que po
dem conviver com os mesmos, bem como a natureza e a legitimida
de das aspirações nacionais a que eles servem. 

E acrescenta: 

--Os regimes capitalistas, quando o lucro se faz obcessão das 
empresas estatais e particulares, e o homem é visto corno instrumen
to de fabricar dinheiro para os outros, em detrínlento do bem coleti
vo, tornam-se pecaminosos e ofensivos à glória de Deus. Por outro 
lado, nos regimes comunistas, quando as burocracias estataí.S Se 
consolidam e se fazem rotina, a participaÇão do operário ínexiste e a 
dignidade da pessoa humana fica gravemente afetada, independen
temente da filosofia materialista que os caracteriza. 

E conclui Sua Eminência: 

- A história possui um enorme dinamismo. Acreditamos 
numa convivência humana mais digna, mais equânime e mais soli
dária. 

Acreditamos no poder transformador das idéias e das con
vicções. A democracia que desejamos é fruto de consciências escla
recidas. Não esqueçamos que o tempo destrói tudo o que fizermos 
sem o seu concurso. Somos um povo jovem, cap-az de construir uma 
sociedade democrática, que respeite os valores cristãos de sua tra
dição cultural. Este é o sentido da educação política da Igreja. 

Ora, Sr. Presidente, acredito_ que os Srs. Senadores, como está aco_n_te
cendo com os baianos e como, certamente, acontece com todos os brasileiros, 
recebem esse documento e meditarão sobre ele, já que é um trabalho de alta 
significação política nos dias conturbados que vivemos. 

Solicito, Sr. Presidente, que seja integrado o documento às considerações 
que acabo de fazer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LUIZ VIANA 
EM SEU DISCURSO: 

APRESENTAÇÃO 

Aqui estão algumas diretrizes para o trabalho pastoral que se relaciona 
com a Educação Política, cm nossa Arquidiocese. 

Trata-se de um texto que dever ser lido e meditado. 
Nas paróquias, nas organizações religiosas, nos movimentos cristãos 

pode ser adaptado à linguagem popular, conforme o nível intelectual dos gru
pos participantes. 

Espero que todos os Partidos Políticos possam compreender o sentido de 
nossas intenções, nesta hora de transição por que passa a Nação Brasileira. 

Que o Divino Espírito Santo nos ilumine a todos para que sejam benéfi
cos os conceitos, sugestões e reflexões deste opúsculo. 

Salvador, 8 de fevereiro de 1982.- +A velar, Cardeal de Brandão Vilela, 
Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil. 

EDUCAÇÃO POLITICA 

(Subsídios) 

ArqUidiocese de São Salvador da Bahia 

1 --A educação é um dos elementos estruturais da vida organizada de 
um povo~ Faz a comunidade crescer em valores inatos que se desenvolvem e 
em riquezas morais e culturais que se adquirem. No conceito global de edu
cação, encontramos, entre outros, os seguintes elementos: educação religiosa, 
educação moral, educação social, educação cívica e educação política. Se a 
educação religiosa nos põe em contato com Deus, com á nossa consciência e 
com nossos irmãos, ê claro que ela se refelete em todos os outros aspectos da 
vida humana. Assim, descobrimos a lei moral plantada no fundo do coração, 
o carâter comunitário das relações humanas, o dever sagrado de servir à Pá
tria e o compromisso ímperioso de construir a cidade terrestre. 

2- A edllcação_religiosa faz parte di missão- essencial da Igreja. No 
exercício dessa missão, a Igreja ocupa-se de assuntos diretamente religiosos, 
tais como se encontram na Revelação. Assim, anuncia a Boa Nova do Evan
gelho, promove a participação na vida sacramental e incentiva os homens a 
conduzirem sua vida segundo os mandamentos da lei de Deus. Ainda em 
cumprimento de sua missão religiosa, a Igreja ocupa-se de assuntos não dire
tamente religiosos, mas secUlares ou temporaiS, buscando ver sua conexão 
com os desígnios de Deus e sua ordenação com o Reino. Tais assuntos não 
são considerados pela Igreja em seus aspectos científicos ou técnicos, mas nos 
seus aspectos salvíficos e éticos, isto é, à luz dos desígnios divinos de salVação 
e à luz dos valores morais. _Quando se fala da visão pastoral dos problemas 
humanos, entende-se o exercício da função religiosa da Igreja, que consiste 
em remeter para Deus e para os critérios da consciência a atenção dos ho
mens. Onde e sempre cjue estiverem em jogO as finalídades da existência hu
mana e seus valores fundamentais, aí e então deve atuar a Igreja, em função 
religiosa e ·com s_ua visão pastoral. Deste modo, nada do que é humano é es
tranho à Igreja. Ao tratar de política, "não quer politizar o Evangelho, mas 
evangelizar a política", olhando-a à luz dos desígnios divinos de salvação e à 
luz dos valores éticos. 

3 - A educação política leva a consciência humana e tomar conheci
mento de tudo o que se relaciona com o processo de promoção do bem-estar 
das pessoas, grupos e instituições e da comunidade inteira. Do ponto de vista 
moral, na educação política, "entre os valores éticos que estão em jogo, neste 
momento, preocupam de modo especial à responsabilidade pastoral da Igreja 
os valores da liberdade e da justiça, da verdade e da honestidade e, fundamen
talmente, o valor da participação ... "(Reflexão cristão sobre a conjuntura 
política. 3). 

4 - A educação política se exerce através do compromisso político. 
Nem todas as pessoas se sentem atraídas pelos partidos políticos, mas todas 
as pessoas devem interessar-se pela Política, isto é, pelo bem comum. O mau 
exercício da política, da parte de tantos que a praticam sem vocação e sem cri
tério, desmerece o sentido grave e elevado da participação e da luta pela orga
nização adequada da sociedade. 

5 - O voto é a arma e o instrumento de luta nas mãos do povo para a 
conservação ou a transformação dos governos e dos regimes, pela via demo
crática:' Por este caminho a vontade popular, bem esclarecida, pode operar 
uma verdadeira revolução nas idéias, nos métodos políticos, nos programas 
de ação, a curto e a longo prazos. No entanto, o voto deixou de ser, para mui
tos. a expressão da consciência cívica, vigilante e exigenté, para ser um ato de 
obrigaçãO inconseqUente ou oportunidade para o comérCio :((o voto. Os cha
mados "'currais eleitorais" são ainda uma história triste e, por vezes, depri:. 
mente. 

6 - O outro processo - o da revolução armada - é perigoso e ambí
guo, porque aceita ou promove a violência e semeia também, inevitavelmen
te, as injustiças. 

7- Assim, antes de mais nada, definirrio-nos pela Democracia política, 
econômica e social. Nossa opção pela democracia justifica-se pela opção cris
tã, reafirmada em Puebla, em torno dos valores da comunhão e da partici-
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paçào que a democracia, bem conduzida, promove. Ora, promover a comuw 
nhão e a participação dos cidadãos na organizaçã-o da soCiedade é colocar em 
salvaguarda a dignidade da pessoa humana. 

Democracia Política 

8 - A Democracia Política, sob o prisma da comunhão e da particiw 
po.ção, entre outras cousas, pede o exercício dos direitos' individuais e reclama 
igualdade de condições para ·todos os partidOs. Admite a alternância do po
der e o pluripartidarismo. Exige um regime aberto e respeitador da dignidade 
da pessoa humana. Acata plenamente a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da Organização das Nações Unidas. Impõe que a vontade das urw 
nas seja respeit.1du. 

Democracia Económica 

9- A Democracia Econômíca luta pelos direitos de maior comunhão e 
participação nos bens da natureza e da produção agroindustrial, bem como 
dos serviços públiCO:). Condena a concentração da riqueza nas mãos de pouw 
cose admite a alternância de modelos econômicos, dentro da linha de respeiw 
to aos direüos e às liberdades individuais, assim como às exigências fundaw 
mentais da vida coletiva. A democracia económica deseja que as riquezas da 
Nação sejam utilizadas para o bem dos brasileiros e reclama um código de é- • 
tica social e política para as empresas de fora que venham trabalhar no país. 

Democracia Social 

lO- A Democracia Social, em decorrência dos princípios -que alimen
tam a democracia política e econômica, pede a quem exercite o poder que o 
faça com os olhos abertos para a realidade concreta do povo, lembrando o 
que afirma um Presidente NortewAmericano: "S_e uma sociedade livre não pu
der auxiliar os muitos que são pobres, não pode salvar os poucos que são rico~". 
A democracia social exige que sejam feitos todos os _reajustes e tomadas todas 
as providências necessárias, no plano político e económico, para que haja 
m<Jis educação c saúde, habitação e emprego, com salários adequados, _de 
modo que desapareça, à base de planos definidos e respeitados, o triste feilô
meno da marginalização de tantos setores da sociedade a tua!. 

11- A democracia que desejamos pede um relacionamento mais com
patível entre a cidade c o campo e entre o_ homem e a terra, com vistas a um 
volume bem maior de participação política e econômica, a serviço de uma 
real promoção e realização humana. Esta democracia valoriza os segmentos 
intermédios da sociedade, como os sindicatos, associações e organismos simi
lares. 

Nossa R(•alidO.de 

12- Olhando para a América Latina e especialmente para o nosso Bra
sil, podemos observar o conflito de três grandes aspirações e interesses: 

a) Preocupam-se muitos, sobretudo, com a satisfação de suas necessida
des básicas, tais cámo: a alimentação, a moradia, a saúde, a educaç-do. Para 
tanto, lutam, mesmo através de organismos próprios, para obter um emprego 
digno com salário adequado. Mas encontram enormes dificuldades. 

b) Outros, possuindo recursos para satisfazer as necessidades básicas, 
preocupam-se, sobretudo, em aumentar mais ainda suas propriedades rurais 
e urbanas, seus lucros e suas rendas, crescendo sempre mais no poder econôw 
mico. Tal desejo pode ser legítimo, se forem observadas as normas éticas do 
bem comum. 

c) Outros preocupam-se em fazer do país uma grande potência mundial 
no concerto das nações, gastando recursos fabulosos em projetas e obras sunw 
tuosas, com sacrifícios para toda a nação. Para tanto, instalam-se regimes 
fortes, protegidos pela doutrina da segurança nacional. De tempos em tem
pos, aparecem projetas de "distensão" e de "abertura política". Abrem-se, as
sim, novas esperanças de que a nação, e não apenas as chamadas elites escla
recidas, possa pronunciar-se sobre os objetivos nacionais e os rumos do país. 
Tais esperanças às vezes são defraudadas por processos casuísticos que tor
nam suspeita e duvidosa a manifestação da vontade da oação. 

13- Em face desta realidade, podemos constatar a existência de uma 
variada gama de atitudes por parte de pessoas, grupos e partidos: 

a) Uns desejam a manutenção do atual estado de coisas, julgando que o 
livre jogo dos interesses e dos,.fatores acabará por estabelecer o desejado e
quilíbrio. 

b) Outros propõem reformas, mais ou menos profundas, dentro do aw 
tua! sistema sócio-político-econômico pafã corrigir os desequilíbrios existen
tes. 

c) Por fim, outros lutam por transformações mais ra-dicais que qUeStio
nam o próprio regime em vigor, propondo sistema e modelos alternativos. 

14- Neste debate de idéias, uns inspiram-se na doutrina da segurança 
nacional, outros partem da doutrina marxista, e outros, por fim, defendem os 

princípios da doutrina social da Igreja. De fato, estão em jogo, não somente 
os rumos da nação e as aspirações do povo, como também a preservação de 
nossa lradiçào cristã. 

IS- Especificamente, em relação ao ídeal democrático do seu tríplice 
aspecto acim;.~ referido, sentimos e observamos que a realidade está bem lon
ge d;.~s uspimções e d<.ts necessidades do povo. 

-Como e por quê? Você pode discutir em grupo este problema. 
-A verdude é que, ao longo dos séculos, muitos males se acumularam e 

se tornarum crónicos. Você pode identificar alguns deles. 
-Se seu diagnóstico for sombrio, não desanime nem desespere, porque so

mos um povo jovem. Todos podem dar a sua colaboração no aperfeiçoamen
to ou na transformação das instituições políticas, económicas e sociais. 
N assas opções 

16- Deste modo, a boa educação política nos leva a considerar, entre 
outras cousas, a nature:w dos regimes, as limitações que podem conviver com 
os mesmos. bem como a natureza e a legitimidade das aspirações nacionais a 
que eles servem. Com referência aos regimes, não esqueçamos que, na práti
ca, não há regimes perfeitos. Por isso, a fé não impõe um regime nem privile
gia, oficialmente, um p~trtido político, embora saiba que h.J regimes melhores 
e piores; e hú partidos políticos mais sérios e mais bem intencionados do que 
outros. 

17- Mas cada um é obrigado a votar com plena responsabilidade e fa
zer livremente a sua opção. A Igreja não vai obrígá-lo a votar neste ou naque
le partido político, neste ou naquele candidato. Mas lhe pede que, diante de 
Deus, dê seu voto com segurança e certeza de que está votando bem. 

18- Os regimes c;,1pitulistas, quando o lucro se faz obsessão das empre
sas estatais e particulares. e o homem é visto como instrumento de fabricar diw 
nheiro para os outrl)S. em detrimento do bem coletivo, tornam-se pecamino
sos e ofensivos b. glória de Deus. Por outro lado, nos regimes comunistas, 
quando as burocracias estatais se consolidam e se fazem rotina, a partici
pação do operário inexiste e a dignidade da pessoa humana fica gravemente 
afetada, independentemente da filosofia materíalista que os caracteriza. Em 
umbos os casos, há distorções indesejáveis e as estruturas dos regimes passam 
a oprimir n pessoa humana._ Por isso mesmo, no mundo inteiro, existe uma 
grande preocupação no senttdo de que se encontrem novos modelos mais coe
rentes com a dignidade e os ãnseios do homem. 

19- Em face da conjuntura brasileira, aqueles que não aceitam a atual 
estrutura de poder, vigorante em nossa terra, por julgá-la apenas uma demo
cracia c:_ondicionada, o caminho é a luta pela democrac_ia em seu tríplice as
pecto. E a conscientização dos brasíleiros para a mudança, através do voto, 
proporcionando assim a alternância do poder, sem revanchismos e sem ca
suísmos. ~as esta opção pertence, no caso, à consciência do eleitor. Outros 
poderão optar pelo partido do governo, na esperança de contribuir para o a
primoramento do <~tua! regime, no plano político, econômico e social. É um 
direito seu pensar assim. Em qualquer hipótese, o cristão deve examinar a sua 
conduta, diante do voto, à luz da consciência, da experiência e do Evangelho. 

Conclusão 
20- A história possui um enorme dinamismo. Acreditamos numa con

vivência humana mais digna, mais equânime e mais solidãria. Acreditamos 
no poder tram,formador das idéias e das convicções. A democracia que dese
jamos é fruto de consciências esclarecidas. Não esqueçamos que o tempo des
trói tudo o que fizermos sem o seu concurso. Somos um povo jovem, capaz de 
construir umu so_cicdade democrática, que respeite os valores cristãos de sua 
tradição cultural. Este é o sentido da educação política da Igreja. 

21- Contudo, se de um lado, somos convidados a aprender a sabedoria 
da paciência histórica, de outro, não podemos deixar de agir, tendo em mente 
o que o Papa disse aos baianos: 

"Depende de vós todos e de cada um que o futuro do Brasil seja um futu
ro de paz, que a sociedade brasileira seja uma convivência na justiça. Creio 
que é chegada a hora de todo o homem e toda mulher deste imenso país to
mar umrrresolução c empenhar decididamente as riquezas do próprio talento 
c da própria consciência para dar à vida da Na"Ção uma base que há de garan
tir um desenvolvimento das realidades e das estruturas sociais na juStiça. Al
guém que reflete sobre a realidade da América Latina, tal como se apresenta 
na hora atu;.~l, é levado a concordar com a afirmação de que a realização da 
justiça, neste Continente, está diante de um claro dilema: ou se faz através de 
reformas profundas e corajosas, segundo princípios que exprimem a supre
macia da dignidade humana, ou se faz- mas sem resultado duradouro e sem 
benefício para o home~. disto estou convencido- pelas forças da violência. 
Cada um de vós deve sentir-se interpelado por este dilema. Cada um de vós 
deve fazer a sua escolha, nesta hora histórica". (Jo~o Paulo II, aos Construto
res da Sociedade Pluralista de Hoje, 9). 

S<.Jivador, 8 de fevereiro de 1982. 
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso para uma comunicação. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior para uma comu

nicação. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-nadores, era meu propósíto associar-me às 
manifestações, aqui tão bem apresentadas pelo eminente Senador Luiz Viana, 
sobre o documento que Dom A velar lançou à meditação do eleitorado baia
no. Disse bem o Sr. Senador Luiz Viana. Ejã que itão pude aparteá-lo, por
que o Regimento não o permite, tenho a chance de, ainda no período de bre· 
ves comunicaç_ões, fazer alguns comentârios sobre as palavras do eminente 
Senador e do documento, o importante documento que ele traz a esta Casa e 
manda transcrever nos Anais deste Senado. 

Li o documento de Dom A velar, ele é um dos homens equilibrados e é, 
sem dúvida alguma, uma palavra de sensatez e de ponderação, sempre o foi 
na Igreja, na nossa Igreja. Dom A velar é, sobretudo, um conselheiro, um ho
mem de Deus, um catequista por excelência, e a sua conduta, toda ela, jã na 
sua longa missão de sacerdote, tem sido a de equilíbrio, a de transmitir o E
vangelho de Cristo sem desvios, sem aproveitamento senão aquele de esclare
cer aos que integram a Igreja os seus objetivos, a palavra evangélica. Enfim, 
nós podemos chamar Dom A velar Brandão Vilela de um verdadeiro sacerdo
te, homem que se deu todo à causa de Cristo, a ela se consagrou desde a sua 
mocidade. E agora, à frente da Arquidiocese da Bahia, continua a prestar- re
levantes serviços, nesta hora difícil para a nossa Igreja, com o seu equilíbrio e 
a sua sensatez. 

Cumprimento--o Senador Luiz Viana por ter trazido, por ter transcrito 
nos Anais do Senado, esse documento que ele chamou de "Documento para a 
Educação Política". Esse foi o nome que Dom A velar deu àquela síntese de 
recomendações que deve servir de meditação, que deve servir para todos os 
católicos não só da Bahia, mas aos católicos do Brasil, de anâlise, de leitura 
cuidadosa, porque, sem dúvida nenhuma, ali encontrarão ensinamentos e um 
roteiro para o seu comportamento nas horas de decidir, nas horas de esco
lher, nas horas de votar. 

Di:;se bem que a Bahia tem sido muito feliz com os dirigentes da su~ I
greja. Recordo-me, com a mais profunda saudade, com o maior respeito, res
peito e suudade da figura de Dom Augusto, o grande cardeal, que durante 
várias décadas dirigiu o ·rebanho baiano. Foi, sem dúvida alguma, fonte de 
inspiraçi:io cm várias oportunidades para quantos militam na Igreja de Cristo, 
naquela terra. E eu tive a grata satisfação de conviver, quase que um convívio 
entre filho e pai, com Dom Augusto Álvaro da Silva. 

Lembro-me c registro o nome de Dom Eugênio Sales, que o substituiu na 
arquidiocese, agora prestando serviços à Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

E o terceiro, citado aqui pelo Senador Luiz Viana, Dom A velar Brandão 
Vilela - repito - é um homem que merece .o nosso respeito e o seu docu
mento merece a nossa meditação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Sobre a mesa, comunicações 
que sedio lidas pelo Sr. ]9-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 13 de abril de 1982 

Senhor Presidente: 
Nos termos do parágrafo I"' do artigo 10 do Regimento Comum, tenho a 

honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança delibe
rou proror <.t substituição do nobre Sr. Senador Lázaro Barboza, pelo nobre 
Sr. Senmlor Evelúsio Vieira, na Comissão Mista do Congresso Nacional que 
dará pm~.:r:er sobre o Projeto de Lei n'? 3, de 1982-CN, qüe "dispõe sobre fi
liação partidária em caso de incorporação de partidos políticos, e dá outras 
providências." 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ext os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. Mauro Benevides, Vice-Líder do 
PMDB, no exerdcio da Liderança. 

Of1cio n• 043/82 

Senhor Presidente: 

Brasília, 13 de abril de 1982. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que os Deputados Cris
tina Tavares, Jorge Uequed, Audálio Dantas e Carlos Cotta foram indicados 
por esta Liderança para substituírem os Deputados Antônio Russo, Adhe
mar Santillo, Waldir Walter c Edson Vidigal, respectivamente, na Comissão 
Mista encarregada do estudo e parecer sobre a Mensagem Presidencial n"' 
86(82. na origem- n• 06(82-CN, Projeto de Lei n•03(82-CN, "dispõe sobre 
filiação partidária em caso de incorporação de partidos políticos, e dá outras 
providências". 

• 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos de estima e 
consideração. - Odacir Klein, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Serão feitas as substituições so
licitadas. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. }9-Secretârio. 

É lido o seguinte 

Ofícion• 102(82 Brasilia, 13 de abril de 1982. 

__ Senhor Presidente: 
Nos termos do§ 1"' do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex•~ para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substi
tuir os nomes dos Senhores Deputados Darcílio Ayres e Adalberto Camargo, 
pelos dos Senhores Deputados Nilson Gibson e N osser Almeida, na Comis
são Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n<? 03/82, que uacrescenta parágrafo ao artigo 153 da Consti
tuiç-ão'~. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os meus protestos de 
alta estima e elevada corlsidei-ãção. - Cantfdio Sampaio, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Serão feitas as substituições so
licitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Está finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Não há, em plenário, "quorum" para deliberação. 
Em conseqüência, deixam de ser submetidas ao Plenârio as matérias da 

pauta, uma vez que todas dependem de votação, ficando sua apreciação adia
da para a próxima sessão. 

São os seguintes os itens cujti vOtação radiada: 

Votaç-ão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981 
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÃVE1S, sob n•s 1.354 a 1.356, de \981, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da vOtação do Requerimento n'? 47/82, do Senador José 
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.) 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9l3, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, qp.e dispõe sobre a concessão de a· 
posentadoria especial para o· comerciárfo, na forma qUe especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 8\4, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
-di! FinimçaS, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José FrageUi. 
3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da COn
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição é Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças. favorável. 

4 

Votação, em primeiro turno, do ProJeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar E
duardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiç-ãO e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável_, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 
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s 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<1 352, de 

1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob "' !.145, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicídade e, no 

mérito, favorável. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado ~9 )55, _de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n9' 5A80, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's 1 •. 197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de LegÍS!açào Social, favorável; e 
- de Finam.'as, favorável. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob o•s I 130 a 1.133, del98l,das-Co' 
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

8 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto- de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá outrãs providências, tendo 

PARECERES. sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de ConstitUição -e Jústiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço -Público Civil, contrário: e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n<?s 1 e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do RequerimentO n9 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Cofuíssão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra,ao nobre Senador Henrique Santillo. 

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

Inicialmente eu desejaria, desta tribuna, fazer um apelo, que me parece 
necessitar de atendimento urgente, ao Senhor Presidente da República, no 
sentido de que dê curso a um anteprojeto de lei que já se encontra no Gabine
te da Casa Civil da Presidência da República e que dispõe sobre a criação do 
Grupo AtiVidades de Comercialização e Classificação de Café, e fixa- venci
mentos para centenas de técnicos especialistas do IBC. 

Inicio miilhas palavras, Sr. Presidente, fazendo este apelo para solicitar 
da Liderança do PDS nesta Casa uma explicação que me parece muito séria.· 

Nos dias l<? a 5 de março passado, reuniU-se no Rio de Janeiro uma co
missão constituída por representações da fiscalização de todaS as agências do 
IBC no País, sob-a coordenação do Sr. Carlos Honório BeneditO Otoni, Che
fe do Departamento de Controle Industrial deste Instituto, tendo sido nessa 
ocasião tratado um assunto importantíssimo. 

Segundo o depoimento de alguns dos participantes dessa reunião, como 
já disse realizada no Rio de Janeiro, ali, sob a orientação do IBC, essas comis
sões de fiscalização foram orientadas ou teriam sido orientadas, no sentido de 
apertarem ou arrocharem de qualquer modo a fiscalização sobre as pequenas 
e médias torrefadoras de café do País. E são várias e váriaS centenas de peque
nas e médias empresas a oferecerem milhares de empregos. 

Segundo esses depoimentos, a alegação sería de ordem_técnica, por não 
estarem essas empresas, pequenas e médias; cumprindo com o necessário cui
dado e a necessária_ capacidade técníca o objetivo- de oferecer à população 
consumidora um café de melhor qualidade. 

DUrante essa reUnião, teria ficado bem claro que a intenção seria o fe
chamento dessas pequenas e médias empresas, de sorte a poderem dominar o 
mercado as grandes empresas torrefadoras de café que, segundo o Departa
mento de Controle Industrial do IBC, apenas essas grandes empresas teriam 

condições técnicas de automação suficiente para atender à qualidade do cate 
oferecido ao consumidor interno deste País. 

Isso é grave, Sr. PreSidente, extremamente grave, porque, na verdade, já 
hoje no País as grandes empresas torrefadoraS de café estão sendo dominadas 
pelo capital estrangeiro. Não vou citar nominalmente essas empresas. Tenho 
aqui uma reJação de meia d.úzia delas. São grandes empresas, sediadas, sobre
tudo, no Rio e em São Paulo, e que estariam exercitando esse tipo de pressão, 
para dominar o merc_ado _"inter_nQ brasileiro. 

Trago a denúnçia a esta Casa, a fim de solic1tar que o Partido do Gover
no nos dê posteriormente a necessária explicação, solicitando também à di
reção do Instituto Brasileiro do Café que esclareça ao País o assunto. 

A argumentação de ordem técnica me parece extremamente cínica e ja
mais poderia prevalecer. 

Parece-me claro que as grandes empresas torrefadoras de café- elas e a
penas elí.ls, é bem verdade- teriam condições de investimentos elevados para 
uma completa mecanização ou automatização de sua produção. No entanto, 
não é verdade, segundo os técnicos que trabalham na área, não é verdade que 
uma sem i-automação não seja compatível com um produto de boa qualidade 
a ser oferecido ao mercado interno. 

Portanto, não pode prevalecer, e jamais poderia prevalecer, a argumen
tação de ordem exclusivamente técnica. Este fato preocupa-nos sobremodo. 

Trago, portanto, esta questão delicada à Casa, questão esta relacionada 
como umí.l reunião de caráLer sigiloso dentro_do Instituto Brasileiro do Café, 
realiz<Jda há um mês, durante cinco dias seguidos, onde assunto como este foi 
tratí.ldo. Estabeleceu-se, nessa reunião, inclusive, a constituição de Comissões 
Especiais de Fiscalização, transferindo membros da Fiscalização da agênCia 
de um Estado para outro Estado, segundo eles para evitar houvesse um com
prometimento maior desses fiscais, técnicos, especialistas em fiscalizar a qua
lidade do café, no sentido de evitar que eles fossem envolvidos nos seus pró
prios Estados e não pudessem exercitar a c_ontento esse trabalho de pressão 
fiscal sobre as pe"quenas e médias empresas torrefadoras de café. 

Inclusive, a infoimaÇãci -que tenho é que no Estado representado, nesta 
Casa, _pelo Senador Lomanto Júnior e pelo ilustre Senador Jutahy Maga
lhães, que se encontra no plenário, no Estado da Bahia esse trabalho já teria 
sido iniciado, e que se faria em todos os Estados brasileiros. 

__ No l;stado de Goiás, por exemplo, temos quase uma centena de empre
sas torrefadoras de café. Dessa quase centena de empresas, segundo esses cri
térios, acabariam &.Obrevivendo apenas três ou quatro grandes empresas. O 
mesmo ocorreria com o mercado de Brasília, do Distrito Federal, e, assim por 
diante, em todos os Estados da Federação brasileira. 

Faço esta colocãção sem nenhuma intenção de trazer denúncia, e sim de 
colocar o problema publicamente, para que possa haver um esclarecimento 
por parte do Instituto Brasileiro do Café e, ao mesmo tempo, por parte do 
Partido que representa o Goyerno nesta Casa, o PDS. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nado Itamar Franco, por cessão do ilustre Senador Mauro Benevides. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE Â REVISÃO DO ORA-DOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTER/0 RM F:NTE. 

O SR. PRESIDENTE J]orge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena, na qualidade de Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA O SEGUINTE 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR. SE· 
RÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. . 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lázaro Ba-rboza. 

O SR._ LÁZARO BARnozA (Pro_nUncia o seguinte discursO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Eu pretendia, nesta tarde, traçar aqui uma radiografia do descalabro ad
ministrativo, econômico e financeiro por que passa a administração pública 
no meu Estado de Goiás. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, o adiantado da hora e a necessidade de 
me fazer presente a uma ComiSsão técnica da Casa, que se reúne nos próxi
mos minutos, impedem-me de proferir nesta tarde discurso que pensava cons
truir, analisando o quadro goiano. 

Assim, Sr. Presidente, vou me cingir, pura e simplesmente, a um apelo ao 
Presidente do SANEAGO de Goiás, Dr. José Ubaldo Teles, que dirige, no 
Estado de_ Goiás, este órgão tão importante para a saúde pública e para o 
conforto das populações citadinas que é o SANEAGO, pedindo a S. S• que, i; 
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mediatamente, procure resolver o problema do abastecimento de água na Ci
dade de Catalão, no sudeste no Estado de Goiás. 

Catalão, para aqueles que não- conhecem, é uma cidade com cerca de 
quarenta mil habitante..;; em sua sede. Indubitavelmente, nos municípios, não 
há progresso em meu Estado, c cuja população está, Sr. Presidente, enfren
tando, com a falta de água, quase que o drama das populações nordestinas. 

E, outro dia, convocado pela Câmara Municipal de Catalão para ali pro
ferir Uma conferência, ouvi até mesmo de lideranças do PDS a reclamação de 
que o povo catalano paga aos cofres públicos no EsCado_de Goiãs, o SA NEA
GO, aluguéis de canos vazios, porque o normal em Catalão é faltar água para 
a cidade inteira. E o mais grave é que o Governo· de Goiãs gasta uma fábula 
em publicidade pela televisão, pelo rádio, pelos -jornãis,- pubTICidade dó pró
prio SANEAGO. Bastaria que o SANEAGO cortasse a publicidade de dois 
dias para haver numerário necessáriO para c-orrigir o ahastecimento de água 
de Catalão, cotreção orçada, Sr. Presidente, na bagatela de 15 milhões de cru
zeiros, que não -é o--que o Governo de Goiásjog.ã fora porâia em publicidade. 

Fiquei, Sr. Presidente, revoltado com a !)ituação de calamidade pública, 
no tocante ao abastecimento de água naquela cidade, tão revoltado que me o
cupo, nesta tarde, desse problema de Catalão e eSpero qUe -o -sr. Jos-é Ubaldo, 
Presidente-do SANEAGO, que é um técnico, Yt'ão é um'pOiíiiCo- infelizmen
te, S. S'~- está sendo obrigado a dançar a dança de criolo dpido que o Governo 
Je Goiás eXett.ifa._- Mas, faço um apelo àquele meu conterrâneo, no sentido 
de resolver esse probleminha pequeno, mas tão grande, tão importante para 
população catalana. 

Sr. Presidente, o meu discurso vai ficar pai-a ou~I'a ·oportunidade, talvez 
amanhã. Muito obrigado. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Sena
dor Dirceu Cardoso. 

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

Registro nos Anais da Casa o falecimento, ontem, nq_ meu Estado, no 
Município de Muqui, do ex-vereador, ex-deputado estadual, Presidente do 
PMDB daquele município, Sebastião Tâmara, uma das figuras mais destaca
das da intelectualidade do meu Estado e da Zona Sul do Espírito_ Santo. 

Jornalista, poeta, cujas produções enriquecem os álbuns e as coleções 
dos mais finos poetas capixabas, que se dava ao trabalho até de perquiríções 
filosóficas, Sebastião Tâmara, espírito elevado, morreu aos 78 anos de idade, 
depois de deixar uma larga e brilhante colaboração na política e nas letras ca
pixabas. 

Vereador na Câmara MuniCipal daquele Município, ali deixou traços 
marcantes de sua atuação, de S:Ua cultura, de seu discernimento em lutas me
moráveis. Ex-deputado estadual da Assembléia Legislativa ao temPO do Go
verno pessedista de Carlps Lindemberg, lá se destacou por posições firmes, i
narred[lveis, mostrando o seU caráter, a sua independência e o seu descortino. 

Como jornalista, colaborou nos jornais do Estado do Espírito Santo, 
urna colaboração culta que honra qualquer jornal do País. Como- poeta, 
corno disse, deixou jóias de fino lavor que enriquecem aS letras capixabas e 
que enriquecem também, por certo, se tivessem como plataforma de lança
mento. o plano nacional. 

Nas suas perquirições filosófiCas, ledor dos gran~es autores franceses, 
deixou uma marcada atuação no pensamento capixaba. Como político, meu 
companheiro de 25 anos de atuação, no PMDB, seu fundador, há 18 anos, 
marcando sempre uma atuação também conselheira, equilibrada, calma, mas 
sempre uma posição destacada e firme em favor dos ideais pelos quais sempre 
se bateu. 

Ontem, esteve presente, em Muqui, toda a alta representação do Partido 
no Estado, Direção Estadual e Díretórios Regionais e Municipais do Sul do 
Estado, para lhe tributar as homenagens maiores. E nós nos deslocamos, às 
primeiras horas da manhã, do Rio, onde nos encontrávamos, para prestar~ lhe 
as nossas derradeiras homenagens. E, em nome de seu~ a'!lig.o_s, à_beira de seu 
túmulo aberto, dirigi-lhe as saudações de seus amigos, de seus Corr6ligio
nários, de seus companheiros de todas as lut;:ts, em faVor dos ideais pelos 
quais juntos combatemos. ______ _ ________ _ 

Sebastião Tâmara ilustrou ã vida política do meu Estado, seja na As
sembléia, seja na atuação municipal. Humilde, mas era um bravo na luta; mo
desto, mas sempre de um irrepreensível comportamento, e nunca abdicou aos 
seus ideais. 

Domingo último, estivemos na última batalha da_ convenção do PMDB, 
onde ele adoeceu para. morrer segunda-feira --pelã. -madrugada. 

Farmacêutíco, presto_u relevantíssimo serviÇO à população pobre do meu 
Município. Âs 10 horas da noite, sob chuva, frío~riada o impedia de servir, de 
ser útil, de ser prestativo a seus semelhantes. Cont_i_nU_ª a sua obra 0: seu filho 
Walace Tâmara, sucessor das suas virtudes cívicas morais e humanaS, que 

tambéln têm prestado àquele Município, assistência a sua população pobre, 
como 1/ulto destacado da nossa vida social e política. 

Assim, Sr. Presidente, desejo, ao registrar este fato, corh muita emoção 
dizer que a morte de Sebastião Tâmara me priva de um dos gfandes e inde
fectíveis trábãlhadores_ao longo de quase três décadas de lutas políticas. E as~ 
sim, à altura da nossa vida, fiO olharmos um pouco pafa trás, desta altura em 
que nos encontramos, vemos, ao longo das estradas, cruzes e mais cruzes de 

__ companheiros que nos deixaram no clangor da luta, mas que marcaram o 
meu sentimento e _o meu coração como das forças mais vivas, de saudade e de 
emoção pelo que signWcaram nas nossas lutas nos nossos ideia is e nas nossas 
campa-nhas políticas. ---

Daqui do Senado, faço, com emoção, o registro de seu nome nos Anais 
da Casa, certo de que, se há um nome que não deslustra este registro, pelo 
contrário, o exalta, é o desse homem, jornalista de porte, poeta de fina sensi
bilidade, pensador político eivado daquela filosofia que dela se a beberou nos 
grandes autores do mundo contempõrâneo,-sebaS"t:iãO Tâmarã, Sr. Presiden
te, fol uma vida que se extinguiu em plena luta, no aceso da campanha, devo
rUde por uma doença tão banal que roubou de nosso convívio;-de nOsso Par
tido, de riOssa campanha, uma das figuras niarcantes que muita falta irã fazer 
aos seus amigos, aos seus companheiroS e aos seus correligionáriOs. 

Daqui, expre.~so o meu pesar, e pediria, Sr. Presidente, que a Mesa do Se
nado, se me fosse <:Jãda essa veleidade~ testemunhasse, também, o seu pesar e 
a sua mágoa pela- perda de uin homem que, esquecendo dos interesses parti
culares de sua vida, somente serviu ao povo, como político, como jornalista, 
como poeta e como pensador. A sua família, aos seus filhos, as suas filhas, a 
todos, enfim, o pesar imenso que falo em nome do povo de Muqui, em nome 
do povo do Sul, em nome do povo do Espírito Santo, e em nome, também, 
Sr. Presidente, do povo do Brasil, porque ele foi, sobretudo, um grande ho
mem, um grande vulto, um grande brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador iuiilhji"Magalhães. 

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

Quando estudamos o problema do uso de fontes alternativas de energia 
para a substituição do óleo importadO, uma das soluções mais interessantes, 
também, pela possibilidade de emprego variado, se configura na exploração 
das nossas fontes de xisto. 

Trata-se de rochas metamórficas, com acentuáda laminação e lineamen
to definido, reconhecendo-se seus principais minerais mesmo a olho nu. 

Predominam, entre eles, os de hábito micáceo, que se orientam paralela 
ot.i""slibparalelamente, podendo ocorrer fai.xãS de segregação que se repetem às 
vezes com alguma regularidade. -- -

Os xistos se distinguem dos filítos, igualmente laminados de rochas me
tamórficas, porCtue a gru-nulação dos últimos é mais fina, exibindo estes últi
mos um brilho lustroso, decorrente das finíssimas lâminas de moscovita e cla
rita, paralelamente dispostas. 

Produzidos pelo metamorfismo regional ou de deslocamento local, 
formam-se os xistos a temperaturas entre duzentos e oitocentos graus centí
gf-adoS.-Aqueles originados dentro da parte inferior da faixa de temperatura 
sãO, -geralmente, os xiStos v.erdes e do al_bita-epídoto anfibolito. 

As rochas que os contém ficam nas zonas mais externas e superiores das 
ãi-WSãfetadãs Pelo metamorfismo. 

A presença de _águas_quimicamente ativas acelera as reações qUímicas 
respC?nsáveis pelas transformações dos seQimento_s profundos em rochas xis
tosas, podendo, portantO, os xistos de grau baixo estar distribuídos irregular
mente c localizados em posições elevadas~ 

O~ minerais resultantes -dos;<istos de grau baixo quase sempre são silica
tos portadores de hidroxilas, enquanto nÓs xfs-tos peliticos, Originados de se
dimentos argiloSos ou de rochas ricaS em alumínita, as associações de mine
rãiS-são domin3das -poi=-ãJgumas combinações de moscovita, clarita, epídoto, 
quartzo, albita e, por vezes, biotítá. - -

Também _o feldspato potássico pode estar presente se o sedimento orígí
nário contiver potassa em excesso, além da quantidade necessária para- com~
binar com a albumina para a formação das micas. 

Os xistos verdes constituem-se~ principalmente, de epídoto, albita, clari
ta, actinolita e cloritróide, com a titanía e a calcita em pequena proporção. 

A serpentina antigorita, O -talco e os carbonatos aparecem nos xistos de~ 
rivados de rochas plutanfcas ultrabásicas ou de rochas sedimentares ricas em 
magnésia. 

Podem ocorrer, também os calcáriOs impuros, metamorfoseados regío
nalment~ em calcoxistos compostos de__calcita, do1omita, epídoto, remolita, 
aCtlóolitã e múltiplas cornbinaç-óes de quártzo. 
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Há ocorrência, junto ao xisto de baixo grau de nietiformismo, minerais 
raros, como glau_cotânío, a rícbeckita, o dipsídio, a jadeta, a egirina, a lawso--: 
nita, a pumpellyta, e a granada almandida-espessartita. 

Os xistos distribuem-se nos terrenos c formações pré-cambrianos, nas 
zonas profundas dos cinturões orogênícos, emerginâo por erosão da crosta 
terrestre, com suas características originais. 

Geralmente, na crosta, acham-se associados a grandes corpos de rocha 
granítica e a uma mistura de componentes grantítiCOs e metamórficos, fo_r
mando um tipo de rocha: os rnigmatíCos. 

OS XISTOS NO BRASIL 

A ocorréncia de xistos no Brasil tem sido apontada em Itacolomi e La
vras, Minas Gerais; Glfi'upi~- em- GOfas, em alguns pontos do Cearã; em !ta
baiana, no Estudo de Sergipe; em J acobina e Mãraú; na Bahia; em Acung~, 
no Paraná; em Brusque, Santa Cafadna, em São Gabríel do Rio Giallde dO 
Sul e ainda em Cuiabá e Bodoquena, em Mato Grosso. 

Os xistos dessas regiões hospr~dam diversas outras jazidas minerais, 
como ferro, manganês, chumbo, pr.J.ta, zinco, mercúrio e atê ouro, além de 
concentrações de tuttHo, titânio, pedreiras de márrllore; agalmatolito, quart
zito, talco, bauxita c argilas refratárias. 

O chamado xisto betuminoso pode, por destilação, oferecer uma subs
tância utilizável para a produção de energia. 

Segundo estudos feitos pela PETROBRÃS, o Rio Grande do Sul possui 
quatro milhões de pés cúbicos de xisto, o equivalente a 600 milhÕes de barris 
de óleo. 

Até o ano passado, o preço do xísto no mercado internacional era de 
trinta e oito dólares o barril, quando o petróleo mais caro 6stava sendo veÕdi
do a trinta e cinco dólares. 

Diante disso, há ínteresse do Ministério de -Min<ls e Energia, no sentido 
da comercialização do produto, atraindo~se empresas privadas para sua ex
ploração. 

A queda do preço do petróleo vem impedindo a aceleração do programa 
de aproveitamento do xisto nacional. _ 

As reservas gaúchas, semelhantes, no tipo e na qualidad~, â formaçã? de 
Ira ti, se espalham por Dom Pedrito e São Gabriel, podendo ser-exploradas 
com a mesma facilidade das de São Mateus do Sul onde ã-PETROBRÁS ins
tala a primeira unidade industrial para a produção de óleo bruto. 

A única condição impOSTã- pelo Governo, na concessão, é a de que a C<?
mercialização só poderá-ser feita Pela PETROBRÃS, coni_o OCorre-Com a ga
solina, o diesel e o álcool-motor. 

Já em dezembro do ano passado, informava-se que a Exxon Operaria o 
primeiro projeto cámercial do xisto, esperando-se Jucros,.mesmo ·que o preço 
chegasse a menos de trinta e cinco dólares o barril. 

Outras companhias, como a Union Oil, a Chevroi:l, a Ocidelltal, a Mobil, 
a Amoco e a Tetty Oil estão adiantando os seus programas, na hipótese da e
levação do preço do petróleo. 

A Exxon, que dispensou ajuda governamental, espera, em 1985, produzir 
mais de 47 mil barris diários, o equivalente a produção de um pequeno campo 
de petróleo do Mar do Norte. 

Interessada no aproveitamento do xisto paulista do Vale do Paraíba, a 
Secretaria da Indústria~ Ciência e Tecnologia de São Paulo alega que, sem a 
resposta do CNP, encontra dificuldades na área federal. 

SÃO PAULO QUER 
I A") O xisto, a turfa e o carvão mineral são os três alvos principais pró-
minério do Governo paulista. 

O Pró-Turfa, com oito meses âc aplicação, busca avançar na secagem da 
turfeira por drenagem, no desmonte hidráulico e secag_em -~o sol e na gaseifi~ 
cação, que é feita pela fábrica de papel e celulose Cícero Prado, em _São José 
dos Campos. 

Acontece que as lavras do Paraíba pertencem ao DNPM, tendo-lhe sido 
requerida- a transferêricía para aquela secretaria, por mais pr6xi_ma da iniciati
va privada. 

Pretende-se, no caso, transformar as turfeiras exploradas em novas áreas 
agricultáveís, tratando-se de um dos mais ricos adubos _ _naturais conhecidos. 

A PAULIPETRO já deslocou duas equipes de sísmica para as proximi~ 
dades do poço de Chapéu do Sol, cuja perfuração prossegue. -

Também em Abelardo Luz, no Estado de Santa Catarina; -o gâs de xisto 
aflora, enquanto a British Petroleum utiliza o método sísmico em Suas pes
quisas nas regiões de Ronda Alta (RS) e G uarapuaba, nó Estado do Paraná, -
enormes cavos conectados a geofones, a cada cem metros, para detectar a 
presença do minério. 

MONOPÓLIO 

Enquanto o vice-Presidente Aureliano Chaves, que preside a Comíssão 
Nacional de Energia, reivindica, para a exploração do xisto, o monopólio da 
PETROBRÃS, o presidente da Empresa de Desenvolvimento de Recursos 
Naturais, empresário José Fefi-eira Leal, salienta: 

"'O xisto não pode ser considerado monopólio estatal porque 
este mineral, do qual o Brasil possui a segunda maior reserva do 
mundo em uma faixa contínua, de São Paulo ao Rio Grande do Sul, 
não- é previsto pelo Código Brasileiro de Mineração.'' 

Reclama esse empresário que o Governo esclãreça- qual será a partici
pação da iniciativa privllda no setor, advertindo: 

4 ·continuo, desde 1975, a aguardar uina resposta do DNPM 
sobre o que fazer com direitos já constituídos e até agora não canse~ 
gui obter nenhuma resposta. Concordo em que o xisto de São Ma~ 
teus se destine ao óleo e às outras prioridades da CRPM ao Gover
no Federal, ou seja, sua utilização na queima direta e na produção 
de gás que, no entanto, ainda não foram secj_uer analisadas pela Co
missão Nacional de Energia ou pelo Ministério. O que se comenta, 
efjtre as classes empresariais, é que há o interesse do governo norte
americano pelo xisto e tecnologia brasileira, como também das em
presas internacionais de energia - mas, até agora, o governo não 
sondou se há ou não interesse do empresário nacional pelo xisto. De 
nossa parte, declaro que sim." 

Ao garantir o monopólio estatal do xisto, o vice-Presidente Aureliano 
Chaves afirmou que '"o Brasil desenvolveu uma tecnologia tipicamente nacio
nal, que permutará, transferirá, de acordo com as conveniências que julgar, 
para qualquer outro País com o qual mantenha relações diplomáticas". 

Nessa oportunidade, em setembro último salientou que seria acelerada a 
construção da usina de xisto em São Mateus do Sul (PR), para produzir vinte 
e cinco mil barrisjdia de óleo, depois de êxito numa usina experimental, ope
rada por técnicos da PETROBRÁS. 

A empresa estatal fala na extração de to!'leladas d_e óleofdia de xisto, jus
tamente porque dispõe de uma tecnologia avançada, que pode ser vendida até 
aos Estados Unidos. 

Em agosto do ano passado, empresários japoneses e norte-americanos 
interessavam-se pela nossa téCnica de retortagem do xiSiO, já patenteada em 
todo o mundo. 

Justamente por esse fato, da sua superioridade quando ao Know-how e às 
nossas imensas reservas de xisto, não interessa à PETROBRÃS entregar fa
tias da exploração ao capital estrangeiro. 

PARANÁ CONFIANTE 

A Usina d_e São Mateus do Sul, no Paraná, se apressa para produzir 25 
mil barris_ diários de petróleo, em 198_5, esperando _os setenta mil barris 
diádo_s em 1987, o que dará para atender ao consumo regional. 

O secretário de Administração do Paraná, Véspera Mendes, declarou: 

.._Acredito no xisto porque convivo com esta experiência hã 
vinte anos e sei de todo o potencial dessa fonte ~e energia, ainda i
neXPlorada no Brasil." 

Entretanto. para que o Brasil se torne auto-suficiente em petróleo do xis
to, seriam necessários investimentOs da ordeiri de cinqUenta bilhões de dóla-
res, amortizáveis em dez anos. _ _ . 

O inveitlrrlen-iO sefia cO-ffif;ensadoi-1-poique.o cU~iO_-do bar.rÜ do petróleo 
de xistO está alcançando vinte e o-ito dólares, _quando o petróleo oriental estâ 
cotado a mais de trinta e dois dólares. 

IGUAL AO DIESEL 

A Tenenge e a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais de São 
Paulo- CPRM- desenvolveram uma tecnologia que permite a obtenção, a 
partir do xisto, de um óleo semelhante ao diesel. 

Uma unidade de demonstração já estava funcionando em janeiro último, 
produzindo cinqüenta barris diários, a partii de oíterita toneladas de xisto. 

Embora não pretenda produzir o óleo em escala industrial, diz a direção 
da Tenenge: 

"Somos apenas criadores de engenharia.'' 

o-processo dessa -empresa é irlteirãmente n3.cíonal, permitindO a ob
tenção de óleo a preços inferiores ao do mercado internacional. 

Saliente-se que o consumo brasileiro de óleo diesel jã é da ordem de 300 
mil barris diários. 

Enquanto isso, as estatísticas da ONU estimam que o Brasil dispõe de 
130 bilhões de metros cúbicos de xisto betuminoso, dos quais sete a oito bi
lhões são mineráveis. 
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As:-;inule-se. porém, que essas estimativas foram feit<:is antes da âescober-
ta de novas reservas de xisto no Norte do País. -

Sabe-se, por outro lado, que vários cocos brasileiros, além do óleo das 
suas amêndoas, capazes também de substituir o diesel, têm na casca um pro
duto industrial, que pode ser utilizado como carvão vegetal. 

O governador de São Paulo anunciou, em Teresina, que o Instituto de 
PesquisasTecnológicas- IPT, em convênio com·o Ministério das Minas e E
nergia e o Governo do Estado do Piauí, instalará, ali, ciitqU"enta u-sinas de a
proveitamento da casca de baba~u. que, em experiências naquele iilstituto, re
velou altas propriedades caloríficas. 

Como se verifica, são múltiplas as soluções brasileiras, para a obtenção 
de sucedâneos para o combustível importado, havendo, aqui, alternativas no 
reino vegetal e no reino minerJ.l, na captação da energia eólica e da força dos 
ventos, a desafiar o gênio inventivo e a Oexibilidade rlo brasileiro, mais do 
que nunca interessado em libertar o País da dependência do petróleo impor
tado. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores. 

Como obstinado estudioso dos problemas--de nossa educação, desejo 
aqui registrar mais um ·aniversário- o vigésimo sêtilno -de uma pioneira 
instituição universitária, a Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Surgi
da praticamente do nada, pois de seu só tinha o idealismo dos professores e 
cirurgiões-dentistas que a criaram, a 18 de março de 1955, ela constitui hoje 
um marco de nosso ensino nessa .ãrea, internacionalmente respeitada e sede 
de diversas organizações especializadas. 

Nesses vinte e se_te anos, foi antes de mais nada uma instftuição inovado
ra. Voltou·se sempre para a formação de um cirurgião·dentista generalista, 
com mentalidade preventiva e social - ou seja, que nãó se limite à ação me
ramente curativa- capaz de sanar os problemas odontológicos da comuni
dade. Dentro desse espírito, a Faculdade de Odontologia de Pernambuco 
cresceu, tornou.se conhecida nacional e internacionalmente, constituindo·se 
hoje e!f~ um dos nossos pólos de_ irradiação de ciência, cultura e tecnologia. 

Sua fundação ocorreu durante uma reunião na sede do Hospital Magi
tot, na Rua Benfica 881, no Recife. Dela participavam 18 professores de O
dontologia e cirurgiões-dentistas: Alfredo de Aquino Gaspar Neto, Antonio 
Gambôa Varela, Arnado de França Caldas, Edriziri :Barbosa.Pinto, Francis
co Pires Ferreira Júnior, João Baptista- Brasileiro Viana, Mârio de Melo Lo
pes, Nelson de Albuquerque Mello, Orlando da Cunha Parahym, Romildo 
Torres e Silva, Ulisséia Vianna, Antonio de Miranda Rosado, Clóvios Lacer
da Leite, Geraldo José Viegas de Lima, Gerson Barb_alho Macêdo Cavalcan
ti, João Suassuna de Mello Sobrinho, Josê Eduardo da Silva Brito e Regínal· 
do Régis de Melo e Silva. Foi desse encontro que se partiu para a criação da 
nova escola, em um movimento reformista diante das estruturas uniVersi
tárias então vigentes. 

Não havia, é evidente, sequer uma sede para a nova instituição. A Asso
ciação Pernambucana de Odontopediatria, fundada cinco anos antes e insta
lada em prédio alugado graças à subvenção concedida pela Prefeitura do Re
cife, díspôs·se a alojar a faculdade. 

Esta passou então por rápido crescimento. Alugou e, em seguida, adqui
riu os dois prédios vi_zinhos. Improvisou ·salas para aulas, transformou gara
gens em laboratórios, adaptou motores, obteve doações. Era um grande esL 
forço, baseado na criatividade e no idealismo de seus fundadores, que conse
guiam tirar assim do nada a parte física da instituição-. 

Paralelamente, porém, cuidava-se também da qualificiação do ensino. 
Seus profe.'iSOres viajavam para os centros ·mais àvãriÇados do País para se a
tualizarem; buscavam·se conhecimentos em cursos e estágios. Mais uma vez, 
mostrava-se a dedicação dos criadores da escola: o primeiro professor a reali
zar estágio teve suas despes..1s custeadas com recursos obtidos no comércio e 
na indústria. 

Dois anos após a criação da faculdade esta jã se encõilüava devidamente 
autorizada pelo Conselho Nacional de Educação a funcionar. ApeSar da"s res
trições feitas por algumas autoridades universitárías de Pernambuco, a escola 
mereceu parecer favorável do conselheiro-relator, o professor Paulo Parreiras 
Horta. Ele formalizara algumas exigências e che:gara mesmo a pedir urgência 
em seu atendimento, pois seu estado de saúde não era bom e, simpatizante da 
causa, desejava proferir ·com brevidade o parecer final. 

Essas exigências foram cumpridas e,"""ã24 de dezembro de 1957, o Presi
dente Juscelino Kubitschek e o Ministro da Educação e Cultura, Clóvis Sal
gado, assinaram o Decreto n.., 42.860, autorizando o funcionamento da facul-

dade. Esta, que vira mobilizado o apoio de figuras como o Arcebispo Metro
politano de Olinda e Recife, D. Antonio de Almeida Morais Júnior, ou o Go
vernador Cordeiro de Farias, foi então instalada solenemente, a ll de janeiro 
de 195&. 

Seguiu·se o primeiro vestibular. A primeira turma formou·se em 1961. E 
nesse mesmo ano a Faculdade de Odontologia de Pernambuco adquiria não 
só o prédio alugado pela Associação Pernambucana de Odontopediatria 
coino os dois edifícios -vizinhos, graças a urna emenda apresentada ao Orça
mento da União pelo Deputado Etelvina Lins, contando com o apoio do re
lator, o então Deputado e hoje Senador Tarso Dutra. 

A partir daí, a Faculdade não deixou de expandir·se e de qualificar-se. 
Aos fundadores incorporaram·se nóvos professores, em grande parte exN 
alunos da própria ffi.CU!dade. Constru_iu:.se um a'nexó no Campus Original, 
mas logo tornou-se clar_o que ·as antigas instalações, situadas na Rua do 
HospíCio, não mals atendiam às necessidades da instituição. 

Foi assim que, no ano de 1972, a Faculdade ~e Odontologia de Pernam
buco iniciou sua audaciosa mudança para o atual campus de Camaragibe, em 
São Lourenço da Mata. Num primeiro momento, alugou o conjunto em que 
funcionara o Seminário Re,g~onal do Nord~te, com 250 mil metros quadra
dos, dos quais 25 mil de área construída. Po,steriormente, o Deputado Ader
bal Jurema, que já apoi3tá de forma deciSiva a escola quando Secretário da 
Educação e Cultura do Governo Cordeiro de Farias, mais uma vez prestava 
seu concurso a essa importante causa. ara:cas a seu prestígio obteve junto ao 
Minist.ério do Planejamento ~ Presidên<;ia .da República, então dirigido _por 
outro nordestino, o Ministro João Paulo dos Reis Velloso, uma dotação para 
auxiliar a compra do novo campus. Prestava assim o nosso ilustre compànhei
ro do Senado Federal mais um grande serviço à causa da educação. 

Com essa dotação, de Cr$ 2 milhões e 400 mil, completou·se a quantia 
necessária, de Cr$ 4 milhões e 560 mil, para que se adquirisse a atual sede da 
Faculdade, um majestoso ·conjunto arquitetônico. Hoje, está ele avaliado em 
aproximadamente CrS 600 milhões. 

A expansão da escola, contudo, não se .limitava, como.desde sua fun· 
dação, à ampliação física. Em todo esse período, não deixou de qualificar seu 
ensino, fiel ao que chama de ideais de 1955. Foi assim que passou a organizar 
cursos de aperfeiÇo"<imeilfu, com ã dünlção de um ano letivo e que deles fez 
nascer, mais tarde, os cursos de mestrado em Odontopediatria e em 
Dentí_stica-Endodontia. 

Esse esforço, aliado à qualificação de seus mestres, não poderia deixar de 
tornar a Faculdade internacionalmente conhecida. Em convênio com a Asso
ciação Latino·Amçricana de Faculdades de OdontolOgia e executando o Pro
jeto de Formação do Cirurgião·Dentista para a Realidade Latino
Americana, ela tornou-se em 1975 o Ceritro Latino-Americano de Educação 
Odontológica. Em sua sede, completada no dia de instalação _do Congresso 
Comemorativo de seu Jubileu de Prata, março de 1980, funcionam hoje a. As
sociação Brasileira de Ensino Odolltológico, ~ Vice·Presidência da Asso
ciação Latino-Amerícana de_ Faculdades de Odontologia e a Fundação 
Odontológica Presidente Castello Branco. 

Na verdade, as iniciativas têm se sucedido em ritmo acelerado. Para o 
-próximo aiio, por exemplo, está já programado, no campus odontológico de 
CaiTtafã:gibe, o VII Congresso da Associação Latino-Americana de Faculda
des de Odontologia, a mais importante organiZação region::il dedicada ao en
sino da Odontologia. 

Como se vê, trata·Se de uma trajetória brilhante. Ela se deve, antes de 
mais nada, o esforço, à dedicação, à elevada qualificação e ao mérito desse 
punhad_o de idealistas que se propôs, no Recife, a organizar e difundir um 
novo padrão de ensino Odontológico. E que conseguiu cumprir essa meta. 
Merece ser ressaltado, em especial, o trabalho do professor Edrizio Barbosa 
Pinto, que vem dirigindo a Faculdade desde que esta entrou em funcionamen· 
to. Todos os que o conhecem sabem de sua dedicação diuturna não só à causa 
da Faculdade de Odontologia de Pernambuco como também à elevação do 
nível do ensino odontológico em nosso País. 

É a homens como o- professor Edrizio Barboza Pinto que devemos a exis
tência de instituiçÕes universitârias dignas- desse nome. Infelizmente são pou· 
cos. Mas cada um deles- e poderíamos le_mbrar aí Armando de Salles Oli
veira, Zeferino Vaz e alguns mais - tem conseguido renovar padrões de ensi
no, fundar esC6fas qiiC efetiv-amente acresci::ntam algo a nOssas instituições. 
São homens como esses que c:onseguern, em uma palavra, criar. 

Está aí, hoje, o fruto déssa dedicação. A Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco ministra hoje um dos cursos mais respeitados, no setor, em todo 
o País. Ao mesmo tempo, atua na área da pós-graduação, com cursos de 
Mestrado em Odontopediatria, em Dentística·Endodontia e em Odontologia 
Preventiva e Social. E oferece ainda cursos de Especialização em Odontope
diatria, em Periodontia, em EndOdontia e em Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial. Neles recebe, o que dâ urna medida do conceito de que 
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desfruta, alunos de todos os Estados da Federação e do México, Venezuela, 
Peru, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Panamá e República 
Dominicana. 

Mais importante ai-nda é verificar em que medida cOnseguiu-se implantar 
o ideal de 55. A Faculdade busca, em seus currículos, formar o círilrgiãO
dentista generalista, com preocupação antes de tudo social. t assim que se 
volta para a ação preventiva, mo-strada em cada ponto de seu ensino. No mu
nicípio em que tem sede, São Loureitço da Mata, realiza um_amplo programa 
de educação sanitária -e prevenção di:!. cárie. Assim, seus aluhos não se Iímitam 
à formação intramu-ros, dentro das clínicas, mas trabalham intensamente jun
to à comunidade. A última unidade cürrícular, o exercíciO profissional super
visionado, é integralmente ministrada na zona rural. 

Esse talvez seja, entre tantos serviços prestados, o principal trabalho 
conduzido pela Faculdade de Odontologia de PernambUCo: ela procedeu a 
uma verdadeira reformulação de mentalidade, reorientando o ensino odonto
lógico para os mais importantes problemas da corilUnidade. É o cumprimento 
do sonho desse grupo ilustre de idealistas que, em tão curto lapso de tempo, 
conseguiu fazer surgir do nada uma grande instituição de ensino_ e dar um 
dignificante exemplo a -nOSsas instituições uníversitãtias:~-- --

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária ct"e 
amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara _n_9 1_14, de 1981 
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e 
dá outras providência-s, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de I98I .. das Co-
missões: 

--de Constituição e Justiça; 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 47/82, do Senador José 
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.) 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de I 979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorãve], com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determii1ar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em primeiro tuino, do Projeto de Lei do Senado _n_.., 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionãlidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apreSenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

5 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 

1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
~entos, tendo 

. PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade, juridicidade e, lm 

mêtíto, favorável. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Pi'-OJetO de Lei do Sen-ado n'i' 255, de 
1980, de autoria do. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n"' 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favor~vel; e 
- de Financas, favorável. 

7 

_ V_o_tação, _elJI pdmeiro tUrno, dq Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria dÕ Senador Humberto Lucena, que" altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e JustiçO.; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Ch'il; e 
- de Finanças. 

8 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá_outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 573a 576, de 1981, das Comissões; 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade" e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço "Público Civil, contrárío; e 
-de Economia, favorável, coín as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre~ 

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35 (82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 12-4-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores. 

Estou apresentando, hoje, um projeto de lei que implica na renúncia da 
União Federal aos direitos que lhe foram assegurados pela Ação Civil 73 do 
Paraná, recentemente objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. 

Esse caso, Sr. Presidente, é da mais alta importância para aquele meu Es
tado. 

Há muitos anos, ainda na época do Império, o Governo Federal fêz uma 
concessão a um engenheiro de nome João Tei;t,eira Soares, concessão de ter

- ras, para que ele construísse em contrapartida uma estrada de ferro com iní
cio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com término em Itararé, no Esta
do de São Paulo. 

Concessão semelhante a essa, o Estado do Paraná fez para que uma con
cessionária criada pó r esse cidadão, estendesse esse ramal até Foz do lguaçu. 
Mas, a verdade é que essa estrada não foi feita, e a União rescindiu a primeira 
concessão através do Decreto-lei n9 300, de 1930. Então, o Estado do Paraná, 
sobre aquelas terras, expediu títulos para milhares de pessoas, mediante paga~ 
menta em dinheiro. Essa ação, que foi intentada contra o Estado do Paraná 
por uma dessas concessionãtll:is Ofici"ais, deu ganho de causa à União. Com is
so, foi reconhecido o domínio desta sobre uma ãrea de 880 mil hectares, que 
abriga 19 municípioS -nâ oeste e noroeste do- P"ã.raOá, óftde moram. hoje, 400 
mil pessoas. 

Recentemente, nessa minha peregrinação pelo Paraná, recebi a denúncia 
e fui a cartório, onde vi uma Carta de Ordem expedida pelo Supremo, através 
da qual se determinava a execução do julgado mediante a baixa das trans
crições, inscriç!3es, registras e matriculas. Estabeleceu-se o pânico, Sr. Presi
dente: os cartórios receberam a Carta de Ordem, através do Tribunal de Jus
tiça,. e não lhe deram cumprimento imediato. Mas, em razão só do conheci
mento jã não podiam transcrever escrituras de compra e venda, nem tampou
co inscrever hipotecas. Resultado, naquela região não se pode vender nem hi
potecar, inclusive ao Banco do Brasil, sequer para firis de financiamento agrí-
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cola. É um tumulto. O INCRA esteve num desses cartórios, através de um 
dos seus prepostos, e declarou que ia procurar resolver o assunto e que não se 
difundisse ri:luíto a coisa. Vejam a situação: o cartório,- se i-egistrar alguma es
critura sem fazer referência à Carta de Ordem, está inCidindo e-m responsabi
lidade; o cartorário estaria ocultando um documento d6 que- teVe conheci
mento oficial. E se denegar o registro, estará impedindo que a região normal
mente exercite as suas atividades comerciais da natureza imobiliãria. 

Mas o que me surpreendeu, Sr. Presidente, é que ao tempo em que o IN
CRA postulava a não-averbação da Carta de Or_dem, sob a alegação de que 
haveria de regularizar aquela situação, eu notei, folheando os_autos, que foi o 
próprio INCRA que instou o Procurador-Geral da República a promover a 
elaboração da Carta, para baixa do registro. E constatei que o INCRA, órgão 
oficial, supreendentemente estava agindo de mã fé. 

Descobri, depois, Sr. Presidente, que o INCRA deseja é o C<:iOC"elmento 
para que ele, em seguida, passe a fazer as escrituras para todos aqueles que se
jam proprietários e que o comprovem. Mas é possível, 40 mil proprietários? 
Numa época eleitoral? E os critérios? 

Então, Sr. Presidente, tal solução é impróp:fia:-AúrliCa via Que resta para 
sanar a situação é de natureza legal, pela qual a União renunCie aos direitos 
reconhecidos pelo Supremo e que, cm decorrência, se mantenha a subsistên
cia das transcrições. 

Para tanto, Sr. Presidente, estou apresentando hoje um projeto, que pas
so às mãos de V. Ex', que haverá de ser lido e, certamente, será transcrito nos 
Anais. Razão por que deixarei de o ler, pedindo a V. Ex• que o faça constar 
da pauta de hoje. 

Concluo por fazer apelo ao Presidente da República, no sentido de que 
oriente a bancada oficial a votar favoravelmente ao_ projeto, por ser essa a 
maneira rápida de resolvermos situação tão complexa e difícil. 

Muito obrigado a V. Exf. (Muito bem.') 

ATA DA 30• SESS.4.0, REALIZADA EM 31-3-82 
(Publicada no DCN - Seção II, de 1-4-82) 

RETIFICAÇÀO 

_ Na publicação do Parecer_nY lOS, da Comissão de Finanças, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 25, de 1978 (n' 1.626·8, de 1975, na Casa do ori
gem), que permite dedução do Imposto de Renda de gastos com assistência 
médica, inclusive radiografia, exames de laboratórios e cirurgia, no caso e 
condições que especifica: 

Na página 823, 1• coluna, 
Onde se lê: 

PARECER N• 105, DE 1982 

Relator: Senador Roberto Saturnino 
Leia-se: 

PARECER N• 105, DE 1982 
Da ComissãO de Finanças 

Relator: Senador Roberto Saturnino 

ATA DA 3• REUNIÃO, REALIZADA EM 6-4-82 
(Publicada no DCN-Seção II, - de 7-4·82) 

RETIFICAÇÀO 

No Projeto de Lei do Senado nY 41, de 1982, "que acrescenta artigo ao 
Decreto-lei n"' 594, de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva Fe
deral, e dá outras providências": 

Na página 964, 2• _coluna, após a publicação da legislação citada que 
acompanha o projeto, 

Onde se lé: 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação SoCial. 

Leia-se: 

Às Comissões de Constítuiçãõ e Justiça e de Finanças. 
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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ f9, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 18, DE 1982 
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.883, de 2 de setembro de 1981, que Hdispõe sobr~ a concessão de adicionais de 

insalubridade e de periculosidade aos sen:idores públicos civis do Distrito Federal, e dá outras providências'". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.883, de 2 de setembro de 1981, que "dispõe sobre a concessão de 
adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Senado Federal, 14 de abril de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

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

DECRETO LEGISLATIVO N• 19, DE I982 

Aprova o texto do Decreto-lei no 1.881, de 27 de agosto de I98I, que "altera a Lei n• S.I72, de 25 de outubro de 
1966, cria a Reserva do Fundo de Participação dos Municípios - FP!\1, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei no 1.881, de 27 de agosto de 1981, que "altera a Lei no 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, cria a Reserva do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, e dá outras providências". 

Senado Federal, 14 de abril de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1982 

Aprova o texto do Decreto-lei no 1.882, de I• de setembro de I98I, que "altera disposições da Lei n' 5. 787, de 27 
de junho de 1972, modificada pelos Decretos-leis nos I.824, de 22 de dezembro de I980, e 1.848, de 6 de janeiro de 
I98I ". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.882, de I• de setembro de 1981, que "altera disposições da Lei no 
5.787, de 27 de junho de 1972, modificada pelos Decretos-leis nos 1.824, de 22 de dezembro de 1980, e 1.848, de 6 de janeiro de 
1981". 

Senado Federal, 14 de abril de 1982.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 37• SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE !982 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N•s 61 a 67/82 (n•s 135 a 141/82, na origem), restituindo autógra
fos de projetas de lei sancionados. 

- N• 60/82 (n•133/82, na origem), encaminhando o "rojet' r'e Lei 
do Senado n• 47/82-DF, que dispõe sobre a criação de c"rt;os na Catego
ria de Técnico de Controle Externo, do Grupo-Atividades ('e Controle ~x
terno, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do 1 dbunal de Con
tas do Distrito Federal, e dâ outras providências. 

1.2.2- Comunicatões da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao P1 ojeto de Lei do Senado 
n' 47/82-DF, lido no Expediente. 

- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 22/81 (n' 1.517/75, 
na Casa de origem), por ter recebido pareceres contrãrios, quanto ao méri
to, das comissões a que foi distribuído. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Escalada do conflito social 
armado na região do Caribe. 

SENADOR HELV[D/0 NUNES- Reforma Tributária. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO- Telex recebido da Organi
zação das Cooperativas do Estado do Paranã, solicitando a interferência 
de S. Ex• junto ao Governo Federal em prol do atendimento de reivindi
cações já encaminhadas aos órgãos competemes ~o Governo Federal. 

SENADOR ALOYS/0 CHAVES- Reparos sobre nata divulgada 
pela Companhia Vale do Rio Doce, com relação ao recrutamento que te
ria sido feito na cidade do Rio de Janeiro, de mão-de-obra especializada e 
qualificada para o Projeto Carajás. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Necrológio do professar 
Napoleão Dória. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Correspondência recebida do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas do 
Estado de Minas Gerais, a respeito das alterações iiltfóduzidas na Legis
lação da Previdência Social. Decisão da Comissão de Relações Exteriores 
do Senado, em convocar o Sr. Ministro das Relações Exteriores para pres
tar esclarecimentos sobre o incidente envolvendo a Inglaterra e a Argenti
na. 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE - Artigo publicado no jornal 
Folha de S. Paulo, em sua coluna Painel Econômico, intífii.Jada Círculo dQ 
Peru. 

SENADOR ALBERTO SILVA- Observações_sobre a propaganda 
realizada pelo Governo do Estado do Piauí, através de emissora de televi
são, a respeito das áreas irrigadas pelo Governo Estadual. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

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

1.2.5 - Comunicação da Liderança do PM D B 

De substituíções de membros em comissões permanentes. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n,., 114/81 -Complementar, de iniciati
va do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n• 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tribu
tãrio, e dâ outras providências. Ápreciação sobrestada por falta de quorum 
para votação do Requerimento n9 47/82. 

-Projeto de Lei do Senado O'i' 13/79, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comerciá rio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 329/80, de autoria do Senador Cunha 
Lima, que modífica dispositiVo da Consolidação das Leis do Trabalho 
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoria do Senador Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, patrono da Força 
Armada Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson 
Carne"irâ, -qu-e acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de lO de agosto de 
1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores 
avulsos. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 362[79, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n"' 6.718, de 12de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 309/79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exercício de auditoria contâbil, e dâ outras providên
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri
mento n• 35/82. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa da reformulação de 
tópicos do Direito dos Negócios Internacional, essenciais para o bom flu
xo do comércio exterior. 

SENADOR BERNARDINO VIANA- lixito alcançado pelo Progra
ma de Benefícios fiscais a Programas Especiais de Exportação-SEF/EX. 

SENADOR E VELAS/O VIEIRA- Defesa da adoção, pelo Gover
no Federal, de política de apoio à construção civil, como meio de ameni
zar o problema do desemprego e reduzir o deficit habitacional no País. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO"-- Protestando abordar oportuna
mente recente pronunciamento do Senador Gilvan Rocha, quando S. Ex• 
rebateu, em nome da Mesa Diretora do Senado, conceitos sobre o Serviço 
Médico da Casa, atribuídos ao orador em recente artigo publicado por ór
gão da Imprensa do País. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Necessidade da brevidade da 
apreciação pelo Senado do Projeto de Lei do Senado nO? 55, de 1980, de sua 
autoria, que estabelece a garantia do emprego. Reivindicações dos Comis
sários e Consignatãrios do Estado de São Paulo. 

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

2- ATA DA 38• SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE I982 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2..2.1 - Parecer 

Referente à seguinte matéria 
Projeto de Lei do Senado n• 122, de 1981, que dispõe sobre amparo 

aos Trabalhadores da Borracha, e dâ outras providências. (Redação do 
vencido para o segundo turno regi~~_nt_~l.) 

2.2.2 - Comunicação da Presidência 

Referente ao recebimento da complementação da documentação do 
Ofício n• S-4/82, do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso. 

2<3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1980 (N• 44/80 na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de Pro
dutos Têxteis, celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Comunidade Econômica Européia, em Bruxelas, a 23 de janeiro 
de 1980. Aprovado, À COntissão de Redação. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 4, de 1981 (NO? 74/80, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Previdência Social en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Chile, concluíq.o em Santiago, a 10 de outubro de 1980. Aprovado, à 
Comissão de Redação. - -

-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem 
n• 30, de 1982 (N• 95/82, na~origem), de 24 de março do corrente ano, pela 
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qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Dr. Os_car Dias Corrêa para exercer o cargo de Ministro do Su
premo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Minis
tro Clóvis Ramalhete Maia. Apreciado em sessão secreta. 

2.4- DISCURSO AP6S kORDEM DO DIA 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -Posição do PMDB e carta 
recebida do Senadur Paulo Brossard, relativamente à indicação do Dr. 
Oscar Dias COrrêa para o cargo-de Ministrá do Supremo Tribunal Fede
raL 

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

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Itamar Franco, proferido na sessão de 13-4-82. 
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão de 13-4-82. 

4-MESA D!RETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 37' SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf::NCIA DOS SRS. JARDAS PASSARINHO, CUNHA LIMA, 
ITAMAR FRANCO E JUTAHY MAGALHÃES 

ÀS 14 HORAS EJO MINUTOS. ACHAM-SE PRE.SENTES OS S.&S. 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Aloysio Chaves--: Jarba.s Pas
sarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Ber
nardino Viana- Helvídío_Nunes- Cunha Lima_~ Humberto Lucena
Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Louri
val Baptista- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso
João Calmon - Moa-cyr Dalla- Roberto Saturnino- Itamar Franco
Lãzaro Barboza - Affonso Carriai'go 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimentO de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamcitf nossoS traliãlhos. 
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

N• 61/82 (n' 135(82, na origem), de 13 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n"' 5.919, de 17 de setembro de 1973, para autoriZar o Poder Executivo' 
a transferir o controle acionãrio de empresas subsidiArias o da Siderurgia Brasi
leira S.A.- SIDERBRÁS, e dá outras providências. (Projeto quC se tranfor:-
mou na Lei n• 6.9g2, de 13 de abril de 1982.) 

N• 62/82 (n' 136/82, na origem), de 13 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n• 26, de 1982-DF que fixa o efetivo da Polícia Militar do 
Distrito Federal, altera dispositivo da Lei n• 6.450, de 14 de outubro de 1977, 
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n"' 6.983, de 13 
de abril de 1982.) 

N• 63i82 (n' 137 (82, na origem}, de 13 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 02, de 1982-CN~ que dispõe sobre a transferência d3.s ações da 
COALBRA- Coque e Álcool da Madeira S/ A, de propriedade do IBDF
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, para a União Federal, e dá 
outras providências. (Projeto que se tfallsformou na Lei n"' 6.984, de 13 de 
abril de 1982.) 

N• 64/82 (n' !38/82, na origem), de 13 do corrente, referente ao ProjetÓ
de Lei n9 29, de 198 I -CN, que autoriza a alienação de ações e direitos_ de capi
tal, de propriedade da União, em empresas privadas, e dâ outras prov"idên
cias. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.985, de 13 de abril de 1982.) 

N• 65/82 (n' 139/82, na origem), de 13 do corrente,referenteao Projeto 
de Lei da Câmara n' 21, de 1982 (n' 5.930/82, na Casa Morigem), que altera 
a denominação da categoria funcional de Inspetor do Trabalho, dispõe sobre 
o pagamento da Gratificação de Produtividade nos_ casos que menciona, ele
va as multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras 
providências. (Projeto que se transfOrmou na Lei n9 6.986, de-13 de abril de 
1982..) 

N• 66/82 (n' 140(82, na origem), de 13 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 27, de 1981-CN, que dispõe sobre a alienação de imóveis de proprie-

dade da União e das entidades da Administração Federal Indireta, e dâ ou~ 
tra~ PrOVidências. (P-roJeto q~:~e se- transformoU rla tern.Q-6~987~ de 13 de abril 
de 1982.) . . :_-~ .. . 

N• 67/82 (n' f41 /82, na origem), de 13 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 65, de_I981 (n•2.47lj79, na Casa de origem), que altera 
a redação do parágrafo -útlíCO ao ãrt. -17- doi Leí n9 6.448, de 1 f de outubro de 
19_7_7, _que dispõe so)Jr~ a_ orgapi~ação polít~_ca e administrativa- dos Municí
p{ÜS dos Tei-ritórios Fedeniis~ e dfOutfas pr-ovidêncfas. (Projeto que se trans~ 
formou na Lei n' 6.988, de 13 de abril de 1982.) 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da Repúbliça, e_nca11_linhando à apreciação do Sena
do projeto de Lei: 

MENSAGEM N• 60, DE 1982 
( n' 133/82, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da Consti

tuição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Conselheiro 
Presidente __ do_T_ri_h_unal de_Conta:s:_d~oDistrjt.Q fc;::d..e.r.al~ o ançxo projeto de lei 
que ~"dispõe sobre a criação de cargos na Categoria de Técnico de Controle 
Externo, do Grupo-Atrividades de Co_ntr_ole_ Externo, do Quadro de Pessoal 
dos ServiÇos Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dã ou
tras providências". 

Brasília, 13 de abril de 1982.- João Figueiredo. 

E.M. N• 2/81 
Brasília, 7 de outubro de 1981 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

Em cOrlsonâõCia-_Cõm-"õ disposto no art.- 51, indso Ii, di constituiçãO Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência 
o anexo projeto de lei, dispondo sobre a criação de 30 (trinta) cárgos ria Cate
goria de Técnico de COntrole Externo; do Grupo.;.Atividades de Controle Ex
terno, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal. 

2. Sempre no propósito de melhor desempenhar a sua missão constitu
cional de auxiliar o Senado na fiscalizaÇão financeirã e orçamentária do Dis
trito Federal, esta Corte de Contas. em 1980, reestrufurando a sua lnspetoria
Gei-ãf, -ilriPlant"OU uinà n·ova nieiOdOlogia de ãÇão, voltada p-ara o incremento 
de ínspeções in loco, p3.rà:-o-con_trole dos proj"etos orçamentários, a· nível de 
convênios e cOntratos. Esse pioneirO rhodo de atuação do controle externo, 
cuja eficáCia fól corrlprov-ãdã peloS--primeiros resultados obtidos, não pôde ser 
exercido na -eXtenSão desejada~ vista- Que~ in-deP-endentemente do fã.to da im
plantação do novo sistema. o corpo de auxiliares téCnicos de que dispõe o Tri
bunal é insUficiente, na:s atuais circunstâncias·, pa:rà acõfupanhar o crescimen
to das atividades administrativas desta unidade federada. 

}. Os estudos realizados para a fixação ideal da mencionada categoria 
funcional revelaram a necessidade da criação de mais 30 (trinia) cargos, que, 
somados aoS exiStenteS, completarão o quantitativo idealizado. 

4. Conquanto essa carência de recursos humanos tenha ficado evidente 
no final do exercício passado, o Tribunal, atento às dificuldades econômico-
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financeiras por que passam inegavelmente os Governos federal e local, trans~ 
feriu para a presente oportunidade o encaminhamento da matéria. 

5.- Os cargos pretendidos, conforme prevê o art. f9 do projeto, serão 
distribuídos pelas respectivas classes na forma estabelecida eril ato J)r6prió 
desta Corte. De_ acordo com a regulamentação interna- Vigente, a repartição 
dos cargos da Categoria de Técnico de Controle Externo, constituída de 3 
(três) classes, obedece aos seguintes percentuais: 10% para a Classe Especial, 
40% para a Classe B e 50% para a Classe A, critério-esse também adotadõ na 
esfera do Poder Executivo, 

6. Aproveitando o ensejo, o projeto cuida de outro assunto, a ·que pas~ 
soa referir~me. De conformidade com a sistemática em Vigor ii:b"âinbito desse 
Poder (Decreto n• 85.645, de 20-1-81, art. 2•), o conceito de ascensão funcio
nal passou a abranger as hipóteses de progressão de uma para -outra catego
ria. Segundo es_sa orientação, o art. 2'i' do projeto ora encaminhado dá nova 
redação ao art. 9'i' da Lei n9 6.604, de 7 de dezembro de 1978, para ajustá-lo à 
inovação consagrada no citado decreto, além de eliminar a- restrição ·de que 
somente os auxiliares de Controle Externo localizados na classe fjnal podem 
ascender à classe primeira da categoria principal do a-rupo-AtiVidã.-de de-con
trole Externo, condição igualmente existente, de hâ muito, nos regulamentos 
do Executivo. 

7. Por último, esclar~ço a vossa Excelência qué, coritirmando a atenÇão 
do Tribunal para o problema da falta de recursos financeiros, o art. 39 do pro
jeto eSt_!itui que o provimento dos cargos de que se cogita somente ocorrerá a 
partir de I' de junho de 1982. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência a expressão 
do meu profundo respeito e admiração.- _Geraldo de Oliveira Ferraz, p_resi
denteA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 47, DE 1982-DF 

Dispõe sobre a criação de cargos na Categoria de Técnico de 
Controle Externo, do Grupo-Atividades de Controle Externo, do 
Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de contas, do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. J9 Ficam criados, na Categoria de Técnico- de Controle Externo, 

do Grupo-AtiVídades de__Controle Externo, do Quadro de Pessoal dos Ser
viços Auxiliares do Tribunal de CCii'itas do DistiitQ Fed~ral, 30 (trinta) car
gos, que serão distribuídos pelas respectivas classes na forma prevista em ato 
próprio do Tribunal. 

Art. 2• O artigo 9• da Lei n• 6.604, de 7 de dezembro de 1978, passa a 
vigorar com a seguinte redação, mantido o seu parágrafo único: 

.. Art. 9'i' Os cargos ·da classe iniCial da Categoria de Técillco 
de Controle Externo poderão ser aprovados, até 1/3 (um terço) das 
vagas, mediant'e ascensão funcional de ocupanteS de cargos da Cate
goria de Auxiliar de Controle Externo. possuidores de um dos cur
sos superiores exigidos para o ingresso na Categoria de Técnico de 
Controle Externo ou prova de correspondente provisionarriimtO em 
nível superior, de acordo com a sistemática adotada na área do Po
der Executivo". 

Art. 39 Os cargos criados pelo art. 19 desta Lei só poderão ser providos 
a partir de I• de junho de 1982. 

Art. 4'i' As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão aten
didas à conta de dotações orçamentárias próprias do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal. 

Art. 59 Esta Lei entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇãO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 57. E. da competência exclusíva do Presidente da República a ini
ciativa das leis que: 

I-
II - criem cargos, furições ou empregos públicos ou aumentem venci

mentos ou a despesa pública. 

LEI N• 6.604, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978 

Dispõf! sobrf! a criação f! extinção de cargos no QUaljro de Pes
soal dos Serviços auxiliaies do Tribunal de Cântas do Distrito Fede
ral, e dá outrOs providências. 

Art. 9'i' Os cargos-da classe iniCiãl da Categoriã-de Técnico de CoOtrole 
Externo poderão ser providos, até 1/3 (um terço) das vagas, mediante pro
gressão funcional de q_cupantes de cargos da classe fin~L da Categoria de Au
xiliar de Controle Externo, possuidores de um dos cufsos superiores exigidos 
para-o ingt-esso ná caft!goria de Técníco de Controle Externo ou prova de cor
respondente provisiónamento em nível superior, -de acordo com a sistermáti-

.ca adotada na área do Pode-r Executivo. -

DECRETO N• 85.645, DE 20 DE JANEIRO DE 1981 

Regulamenta o instituto da ascensão funcional a que se refere a 
Lei nP 5.645, de 10 de dezembro de 197.0, e dá outras providências. 

Art. 29 A ascensão funcional consiste na elevação do servidor da cate
goria funcional a que pertence, para categoria funcional do mesmo ou de ou
tro Grupo dentro do mesmo MiriistériO, órgão integrante da Presidência da 
República, órgão autónomo ou ·autarquia federal. 

- O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Do Expediente lido, cons
ta aMensagem no 60, de 1982 (n' 133/82, na origem), de 13 do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51, combinado 
com o artigo 42, item V, da Constituição, sUbmete ao Senado Federal o P(o
jeto de Lei do Senado n• 47, de 1982·DF, que dispõe sobre a criação de cargos 
na Categoria de Técnico de Controle Externo, do Grupo-Atividades de Con
trole Externo, no- Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de 
Contas_ do DiStrito FederªJ,_ e dá outras providências. 

A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, do 
DiStrito Federal e de Fi"nartças, recebendo emendas, perante a primeira delas, 
pelo prazo de cinco sessões ordinárias, n<)s termos do disposto no art. 141, II, 
b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência comunica 
que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquiva
mento do Projeto de Lei da Câmara n• 22, de 1981 (n' 1.517/75, na Casa de 
origem), que dispõe sobre licença motivada por interesses particulares, dos 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, por ter recebi
dO-parecereS contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuí
do. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, por cessão do 

nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

O fato que mobiliza, hoje, as atenções do mundo e da América Latina, 
em particular, é o conflito-instalado pela posse e soberania das Ilhas Malvi
nas. Pretendo abordar este assunto proximamente. Não compreendo como o 
Congresso Nacional pode ficar distante desses problemas de ordem interna
cional. 

A posição brasileira, no casu,-é-difícil. é muito difícil, mas nosso Gover
no mantém-se, ao meu ver, numa sâbia atitude de neutralidade, aguardando a 
evolução dos ac_ontecimentos. Se essa evolução caminhar para acentuar os as
pectos de um confronto entre os grandes centros de poder económico do 
mundo e o conjunto latino-americano que aspira ao desenvolvimento, é ób~ 
vio que a solidariedade_do Brasil à Argentina se fortalecerá, cada vez mais; se 
nessa evolução, entretanto, preponderar o aspecto de confronto entre a so
lução pacífiCa e a solução arfnadã Para o ehfreiltametito das questões interna
cionais, crescci'ã, naturalmente, ã solidariedade brasileira à inglaterra, embo· 
ra continuemos sustentando o direíto argentino sobre a·soberania das Malvi
nas. Pessoalmente, confio na sabedoria do Itamarati e, enquanto se desenro
lar esSa evolução, quero dar Seqliêricia, hoje, ao discurso que- fiz nesta tribu
na, há duas semanas, quando me r~feri ao fato ... 

OSr~-Beritaf-dino Viana - Nob~ Senador Roberto Saturnino, só para 
um esClarecimento. -- , -"" 

O SR. ROBERTO SATI.iRNINO- Com muita satisfação. 

Q Sr. Bernardino Vian~-Nobre Senador, na reunião de l:loje da Cernis~ 
são de Relações Exteriores, atendendõ a uma proposição do nobre Senador 
Itamar Franco, o plenário daquela Coinissão decidiu solicitar- a presença, 
aqui, do Sr. Ministro das Relações Exteriores ou de pessoa categorizada que 
pos.sa prestar esclarecimentos sobre o que está acontecendo e qual a partici
pação do Brasil nesse episódio das Ilhas Malvinas. Era Só isto, nobre Sena
dor. Muito obrigado. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO - Agradeço o esclarecimento e a 
notícia importante da decisão bportuníssírila da Comissão de Relações Exte-
ri ores. 

Mas volto a referir-me, Sr. Presidente, ao discurso que fiz há duas sema
nas, quando aludi ao fato de que o conflito social armado chegou ao conti
nente americano. 1:. preciso reconhecer e enfrentar essa nova realidade. 

Volto, então, ao tema que, insisto, deve ser objeto de análise nesta Casa. 
Começo dizendo que o Brasil é um País que pode apostar na democracia, no 
caminho democrático, no pluralismo, na liberdade, no sistema de mercado. 
Pode apostar com segurança, embora tenha a exigir de seus hom~ns públicos 
um esforço maior em busca de consensos e procura de tudo que possa unir 
esta Nação e naõ dividi-la mais do que já está dividida. Mas temos que com
preender, embora possamos nós apostar no caminho democrâtico, temos que 
compreender que outros países, não dispondo das mesmas condições de mer
cado intern_o, de recursos naturais, de tradição conciliadora, tomem outros 
caminhos, pagando preços humanos elevadíssimos para romper o ciclo vicio
so da pobreza, do atraso, da injustiça, dos contrastes sociais irrecon_ciliáveis-. 

Não devemos interferir, tomar partido. Devemos deixar que esses países 
resolvam por si mesmos. devemos, sobretudo, tentar compreender bem, com
preender sem preconceitos suas respccüva-s situações específicas. Se a facção 
vitoriosa nesseS confrontos for de natureza socialista marxista, não devemos 
condená-la e dela nos distanciar; ao contrãrio, devemos cultivar a amizade e a 
aproximação, abrindo possibilidades e alternativas que não aquela única que 
conduz à órbita de uma superpotência. 

Cumpre compreender que o Itamaraty tem sabido, e tem sabido muito 
bem, conduzir a nossa política neste sentido, na África ontem, cOmO na 
América Central agora. 

O Sr. Aloysio Chaves --Permite V. Ext um à parte'? 

O SR. ROBERTO~SATURNINO- Com muito prazer. 

O Sr._Aloysio Chm·es- Nobre Senador, eu quer:o_louvar V. Ex•_pela ma
neira lúcida e ponderada com que expõe este assunto, assunto de excepcional 
importância para o Brasi! e para a nossa política externa, conduzido, como já 
realçou V. Ex•, com muita sabedoria pelo Ministérió das Relações Exteriores, 
de acordo com a nossa tradição diplomática, que tem sempre a inspii'ação ou 
a evocação da figura extraordinária de Rio Branco. O-problema que se colo
ca, agora, é extremamente delicado. Primeiro, em face do Tratado lnterame
ricano de Assistência Recíproca, o TIA R, que jâ foi homologado e ratificado 
pelo Congresso Nacional, firmado em reunião realizada em 1947, no Rio de 
Janeiro, complementado, menos _de um ano depois, eln -1948, pelo Tratado 
Americano das Soluções Pacíficas, que ficou conhecido sob o nome de Pacto 
de Bogotá. Basta ler o art. 1 '? do TIA R, Tratado Interamericano de Assistên
cia Recíproca, para verífícai- cofio a questão coloca-se de uma meneira niuito 
delicada e muito especial para todos os países da América do Sul, da América 
Centr'al e da América do Norte, principalmente em face da compatibilização 
indispensável que se deve fazer entre as decisões dos organismos regiOnais 
com o organismo iúternacional, a ONU, que já estabeleceu a primeira deci
são através do Conselho de Segurança NacionaL Acho que o GOverno braSi
leiro, através do Ministêrio das Relações Exteriores, está acompanhando 
muito atentamente o problema, examinando-o em todas as suas implicações, 
porque trata-se de uma grave questão de política externa com a qual se depa
ra o governo brasileíro, e direi mesmo, todos os governos deste continente em 
particular. Portanto, eu louvo o pronunciamento de V. Ex• e a meneira lúcida 
e oportuna como colocou essa questão, no início de seu discurso, perante o 
Senado Federal. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu agradeço o aparte esclarecedor 
de V. Ex'. Realmente, a mim me parece que _o TIAR- Tratado Interameri
cano de Assistência Recíproca, não possa ser invocado nesse caso. Entretan
to, repito, devo me pronunciar, preterido me pronunciar sobre esse assunto 
proximarriente, talvez ainda esta semana, senão na próxima. Hoje, fiz apenas 
uma referência inicial por se tratar de assunto do momento, mas peço permis
são a V. Ex' para voltar ao tema que estava abordando, que é o relativo à re-
gião do cafibe. - - -: - - -

A região do Caribe, como se sabe, tem sido píilcõ de u-nÍ-secular drama 
social, caracterizado por índices muito baixos de desenvolvimento econômico 
e, sobretudo, por um quadro de elevadíss_ima exploração da rríassa popular 
por oligarquias VIciadas, insensíveis e retrógradas, apoiadas na fidelidade de 
forças armadas locais, que nunca hesitaram ein usar ·a violência, tão dura 
quanto necessária, para esmaga:r-qualquer manifestação de rebeldia, e susten
tadas essas oligarquias- pela aliança com interesses econômicõs- nõrte.: 
americanos, aprovada e chancelada esta aliança pelo pragmatismo cru da 
política tradicional do Departamento de Estado. 

Ditaduras como as de Hernandez Martinez, em El Salvador; de Anasta
cio Somoza, em Nicarágua, de Tiburcio Carias, em .Honduras; de Rafael Tru
jillo, na E,epública Dominicana, de François Duvalier, no Haití; de Gerardo 
Machado e Fulgencio Baptista, em Cuba; tornaram-se símbolos de opressão, 
de crueldade e corrupção, moldando a imagem de uma das regiõ_es mais infe
lizes e desmoralizad(!s do planeta. Parecia um quadro imutável, como se nas 
relações sociaiS e na história dos povos houvesse situações imutáveis. 

Fatos novos vieram abalar esse equilíbrio sinistro e vergonhoso; dois fa
tos novos principalmente: a revolução cubana em 1959 e a política dos direi
tos humanos do Governo _Carter. 

A hostilidade americana, o bloqueio econômico, a dependência da ajuda 
soviética, as restriçõeS intffifaS-à liberdade, nada desse conjunto de circuns
tâncias negativas foi capaz de obscurecer o êxito extraordinãrio da revolução 
cubana em mudar completamente o quadro social daquela ilha. Em vinte 
anos de regime, aquela que se caracterizava cqmo· uma colôni~ e um simples 
ponto turístico do povo americano, com índices de atraso, de d~igualdades e 
imoralidades dos mais altos do mundo, transformou-se em nação capaz de 
apresentar um povo coeso, desfrutando de garantias sociais nos campos da 
saúde, da educação, da habitação, da previdência, da assistência à população 
rural, tão avançados como nos países mais ricos. Tudo isso aliado aos resulta
dos ínegãviis-que vem obtendo no campo da afirmação militar, desde o episó-
diõ-ãii" Balá-dos- p-o-rcos.- --

Não obstan_te o isolaniento diplomátíco, económico e cultural, o blo
queio noticioso a que foi submetida a revolução cubana, com esses êxitos, fa
talmente acabaria adquirindo um profundo significado, uma innuência mar
cante no conjUnto centrd-amedcai'lo": 

Os governos locais e: o Departamento de Estado Americano perceberam 
o impactO dessa preSença e -bUsCa{ã.itl- caininhos para um C$forço desenvolvi
mentista que pudesse contrabalançar os efeitos -dessa influência; 

Assim é que a proposta de criação de um mercado comum, preconizada 
pela CEPA L e combatida durante todos os anos 50 pelos Estados Unidos, foi 
subitamente incorporada, servindo de mola propulsora da industrialização 
incipiente e integrada da região, formada por Costa Rica, Nicarágua, Hondu
ras, El Salvador e Guatemala. 

Entre 1960 e 69, uma série de medidas protecionistas e a unificação do 
mercado industrial da região atraífãin vultosas somas de capital externo. En
tre 1962 e 1967, o montante anual de investimentos industriais foi duplicado 
na região; crescendo o setor indústria a tãX-as superíõ-res a 1 O% ao ano, en
quanto o PIB Regional apresentava, na média, acréscimos superiores a 6% ao 
ano. O percentual das exportações intra-regionais da Amêrica Central sobre 
suas vendas externas totais saltou de algo como 5% para um nível superior a 
20%, durante a década dos 60. Conseqüência direta desta integração foi a di
versificação das exportações desses países, até então concentradíssimas no ca
fé e na ban_ana. 

Ao sucesso dos_ primeiros lustros Seguiram-se o aciÍ'ramento da compe
tição e a reação contra os desequilíbrios com que o processo se desenvolvia 
dentro da região. _ _Q_ paroxismo destas disputas explodiu no fim da década 
com a guerra entre El Salvador e Honduras, respectivamerlte O país mais be
neficiado e o mais prejudicado com a integ"ração: 

O mercado comum entrou em crise e -não mais se recuperou. Registre-se 
----:- entre pan!ntesis - que essa guerra representou _para El Salvador a carga 
extraordinária da absorção, num pequeno país jã superpovoado, de cerca de 
300 mil salvadorenhos que residiam em Honduras, somada essa sobrecarga 
ao estancamento de suas exportações para aquele país vizinho. 

Abre-se a década dos 70, quando o outro fator de desestabilização das 
ditaduras protetoras das oligarquiaS -e dos interesses económicos americanos 
ia surgir e Iiüircar sua Presença·: O GoVerno Carter e a_ su~fpolítica dos direitos 
humanos. Sua influência no mundo está ainda por ser avaliada e provavel
mente não está ainda acabada. Carter foi um pioneiro, como M-ac Govern, 
antes, havia sido um precursor. 

Mas, é inegável que, pelo menos, no continente americano, e particular
mente na América Central, essa influência foi decisiva para encorajar os mo
vimentos de contestação e rebe_ldia em_reJação_às __ ditaduras enraizadas e em
pedernidas. O resultado mais importante e mais expressivo foi, de longe, a 
derrubada de Somoza na Nicarágua por uma- coligação de forças oposicionis
tas onde, fatalmente, viria a predominar a componente esquerdista. 

Na Guatemala e em El Salvador, as oligarquias tentaram por todos os 
modos barrar a ascensão política da democracia cristã reformista e das de
mais forças políticas propugnadoras das liberdades. Tentaram e efetivamente 
6 conseguiram, apelando para escandalosas fraudes eleitorais, para o velho 
expediente da repressão cruel e para caricaturas de reformas sociais, logo pa
ralisadas e _des.moraliz:adas pela reação dos interesses estabelecidos como no 
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caso do "Instituto de Transformação Agrâria", criado em El Salvador peio 
GO:Werno _do Coronel Arturo Molina, em 1976. 

De tudo isso não se podia esperar senão a eCtoSãQ d-a -violêflCia, a rebelião 
armada. Em El Salvad_or, a nova Junta Militar Governativa tentou finalmen
te avançar mais nas medidas reformistas, pãrtindo para a refonTia agrári~ e a 
nacionalização dos bancos e do .comércio.e:tteri9r .. E.ra l?r9~_·_ 1\_guerrilhaj_á 
estava organizada e enraizada com a solidariedade e obviamente com a .assis
tência de Cuba c Nicarágua. E o G_ovetno local e suas forças armadas com a 
solidariedade e. a assistência_d_os"_EEUU e de outros pa_íses da América não 
conseguem dominar a situação. Grande parte_da população rejeita a violência 
e acorre às eleições realizadas nos últimos dias 7"" estimà-s,e qu-e quase 50o/ç do 
eleitorado potencial tenha votado nas últimas el~ições s3lvadorenhas;-3.pesar 
das dificuldades e ameaças impostas pela guerrilha. É preciso considerar en
tretanto, que não votar poderia significar também apoio oli simpatia pela 
guerrilha, constituindo igualmente grande perigo, gTande risco para quem o 
fizesse. 

O fato é que o Pals está irremediavelmente dividido, e quinciO-a-guerri
lha se instala tão profundament'é, tão fortemente, é porque jã conta __ com 
grande apoio popular. O empate de fqrças está formado, e o mais provável é 
que o enfraquecimento, com o correr do tempo, se dê mais do lado do Oov:er~ 
no, na medida em que a guerr~ exaure o país e afunda a sua precária econo
mia, desmoralizando a autoridade constituída. A coligação de __ centr9-_direita, 
formada após as eleições, só pode ·paralisar o avanço das reformas e garantir 
a continuidade da guerra interna. 

O Governo R~ga_n tenta u,rna manobra desesperada com urna_tardia 
política de incentivos e preferêricias econômicas, favorecendo os países dare
gião. Se tiver condições de manter essa política por uffi prazo bastante longo, 
pode impedir i.l escalada da _violência cm outras nações, I;m_EI Salvador jâ se
rá quase impossível, na Guatemala já será muito difícil. 

No caso de EJ Salvador só um caminho parece razoáVel a essa altura do 
desenrolar das coisas: a chamada solução negociada: países como o México e 
a França engajaram-se plenamente nessa posição. O Presidente do México 
propôs a mediação. Outr_os, como o Brasil e a Venezuela, têm ainda dificulda
des de reconhecer a guerrilha como parte negociadora, mas claramente prefe
ririám que essa solução fosse encaminhada e aceita pélos Estados Unidos. 
Mantêm outros países, entretanto, uma posição firme contra qUalquer tipo de 
intervenção. E o Brasil teve uma influência decisiva na rejeição dos projetas 
intervencíonistas que os norte-americanos guetiarrt ver ~provados pela OEA 
~ Organização dos Est<!dos Americanos. 

Seria ingênuo esperar que essa solução negociada não seguisse aproxi
madamente o _mesmo rumo e a mesma tendência ao predomínio esquerdista 
verificado na Nicarágua. 

Pois, muito bem, volto à parte inicial deste discurso: é preCiso reconhecer 
a realidade d~:: cada país e admitir Cjue o projeto nacional salvadorenho não é 
o mesmo que o projeto brasileiro. O que importa é ajudar eSS-<!s nações e esses 
povos que são nossos vizinhos e nossos irm,ãos a encontrar: suas soluções es
pecíficas fe1Iizadoras de suas nacionalidades. e de seus desenvolvimentos. eco
nómicos, sociais e culturais. O que importa é tê-los mais como nações amig_as 
e povos irmãos do que atirá-los, inapelavelmente, ao bloco oríent<.!.l, na quali
d<-!de de inimigos dedarados, como fez o governq am~ricano em relação à Cu-
~. . ..... 

bta f: mais uma das encruzilhadas que o Brasil está vivendo. De minha 
parte, repito. confto na competCncia do Itamarati. Mas vejo a importância de 
que os nossos diplomatas não tenham :;ó eles a responsabiHdade dessas deci
sões. PoHtico:<o e a opinião púhlka brasileira deyem participar desses aconteci
mentos. Dt:vcm observar._tirar experiências e reg~st~~_r as suas opiniões, pois 
que es.ses a~..:ontedmento:-; s.ào rico:>, muito ricos em exp_eriênC'itl: c::rn oporiuni
dJde de retlt:xàoL "também, para o caso brasildr_o, 

Er~1 o que tinha a_dizer, Sr. Presidente. (Muito beml fa/mas. 9 orador i 
cumprimemado.) 

O SR. PRE~JOFNTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do oradorL) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A partir de I 971 quando cheguei a esta Casa e prin-clpalmente em 1972+ 
ano em que integrei a COi:riissão de Economia do Senado Federal, por inspi
ração_d_o_então Presidente_ daquele órgão, o ex-Senador e hoje D~putado Ma
galhães Pinto,- dediquei parte das minhas atividades parlamentares ao exame 
do Sistema Tributário Nacional, de modo particular, do Imposto sobre Cif-
culação de Mercadorias. __ _ __ _ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, parece paradoxal que ~ t~nha cuidado 
da espécie ao invés do gênero, mas àquela altura, a mim me pareceu, como ao 

eminente Presidente da Comissão de Economia naquele ano, que o caminho 
mais fácil para chegar à reforma seria dispensar-cuidados especiais à reformu
lação que Se impunha, e que ainda se impõe do ICM. Para a reformulação do 

,Sistema Tributário Nac:ional haveria necessidade inelutável da reforma de 
dispositivos constitucionais, Jâ que nó campo orél.inãrío é vedada a çontri
~uição dos parlã.~entares e~. matérias-de ordem financeira e orçamentária. 
D~ o1:1tr·a _parte,_ uina refofma de determin_ado~ dispositivos da Constituição 
Federal seria, princip~Imente __ àqllda époCa, uma tarefa difi.cílima, uma vez 
que incoincíderites os iOteresses dOs-EStados que compõem a Federação brasi
~~~ra. __ ~ muitos dos_ S~s. _representan.tes _dos ~stados e do povo brasileiro com 
asseõto)fé.sta, e na o~tra C?-_Sa_ d:o_ CongrC$SO_ Nacioqal teriarri, até por um de
ver de representação, de _di:fender aquelaS nOrmas que foram ColOcadas tanto 
no texto corlstitucional, quanto no texto da legislação ordinária, beneficiando 
difeta ou indiretamente.os Estados r~presentados._Apesar de todos esses óbi
ces de naturezas várias, identificados no caminho que deve conduzir a refor
mUlação do Sistema Tributário Nacional, várias voz_es, nesta c na outra Casa 
dO Congresso Nacional, levantaram-se, pediram, reclamaram e defenderam 
por imperiosa; essa rcfórrilulação. 

·Durarlte algUm tempo, Sr-. Presidente, apesar dos pronunciamentos inci
sivos-aos presid-entes que-Se_Suçediam, daS-J:ierêrilptórias declarações dos Mi
nistro-s da área 'eConômica~ as providências anunciadas jamais passaram do 
dtinpó" das promessas. Mas nem por isso houve desânimo da parte daqueles 
que' entendiani; corno hoje ainda entendem, necessária, sob todos os aspectos, 
a reformulação completa do Sistema Tributário Nacional. 

O Sr. Roberto Saturnino ~ Perffiite-me V.- Ex• Um ap:irte, nobre Sena
dor? 

O SR. HEL VIOlO NUNES·- Pois não, eminente Senador Roberto Sa
turnino. 

O Sr. Roberto Saturnino - Quero aproveitar e concordar Inteiramente 
com V __ Exf, quando propugna- V. Ex• tem sido um dos grandes defensores 

. dessa reforma, nesta Casa, todoS_OóS reconhecemos-<:! reform~_c9m esse as
pecfo de melhorar a distribUiçãO dOs reCUrSos públicos entre os níveis federal, 
estadual e municipal, beneficiando os dois últimos, naturalmente, que é algo 
de extre~ame_!'l_'t:_e_ positivo. E nós recebemOs coin ·satiSfação a notícia de que 
foi criada urna -~omissão pai-a: estudar _esse aSS.unto. Entretanto, queremos 
aprovêitar-o·ensejo pafa lamentar, tainbém, aspectos negativos que depieen
-d~mos d~s_ not!_cias que hos estão chegando a respeito das intenções do Go
verno nessa Reforma. A{jriri1-eini ê cfuaftto" ão prazo:-pe[as informações qUe 
nos ch.egam essa r_efo~ma s.ó s~ria obj~to de exame e_ apr~ciaçã? do Congresso 
a partir do ano próxíirio; nã()Vemos porqúe não comeÇaf já, este ano, de vez 
que-esse assunto é dos mais' urgentes que esta República reclama. Diz ó s-ena
dor l3.z~-r0 Barboz.a que_ a previsão é de qUe o debate em torno da matér-ia 
perduÍ'e _-por 4 anos, o CJUe" seria" úm eXagefo lnomii)âvél. Ademais, outro as-. 
pectó negativo que transp~réci_das not!C~_as· que nos chegam- contra o qual 
eu me rebelo e-muitO~Profundamente_~.-é que essa reform-a tributáirâ não 
abrangeriã a'quêstãO da distfibuição doS encargOs tributários entre os setores 
socTais dã populaÇão. Quero arnaa reJedt-tfie a um-outro aspe~to tão impor
tant~ ou tal_~'ez mais importante do que o da distribuição regional d_os recur~ 
so~-públicos. que é O~ da juStiÇa SOcial, a a maior- progres.~ividade da carga-tri-. 
butária geral sobre a população, o que se observa hoje é que esta ~arga tribu
tária pesa relativamente muito mats-sobreas camadas pobres. de renda, dada 
a-~inPó'rtãfli:ia-qos \ribut~s_ ~n?iretos e dada_ a be_ne_voléncia ~om que os Lribu
tos âíretos atingem os ganóos de capital e as heranças. A meu ver, esse aspec
to da_ melhoria da distribuiçãO Social da carga tributária é tão importante ou 
mais importante do que o mero aspecto da redistribuição dos recursos públi
cos, entre as esferas administ!ativas.-oe n1odo-que TOu\'o (Ypronuncianiento 
de V. Ex', concordo COJTl ele na parte a que V. Ex• se rett!re, mas aproveito 
para ressaltar esses dois aspectos que tenho deprt::eridido pelas noticias que 
me têm chegado e que espero não sejaril verdadeiras: 

O SR. HELVIDIO NUNES- Eminente Senidc>r Roherto Saturnino, 
desejo agradecer a participação, mas do que a ·participação,- a valiosa contri
buição que V. Ex• traz com a suã cultura invejãvel ao despretensioso discurso 
que pronuncio nesta tarde. Os aspectos principais referidos por V. Ex• deve
rão, se o tempo me permitir, ser analisados ao correr do tratamento deste as
sunto e farei o possível para dizer pelo menos uma palavra sobre cada um dos 
pofltos referidos por V. Exf, embora me -caiba, de início, dizer que, em princi
pio, concordo írüeír:ameíüe com-as cOlocações feitas por V. Ex• Muito obriga
do. 

_ ~-O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre-Senador 
Helvídio Nunes? - -

O SR HEL VI DIO NUNES - Pois não, com muito prazer. 
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O Sr. Mauro Benevides - Antes de V. Ex• dar prosseguimento ao seu 
discurso, e apreciando também a brilhante e lúcida intervenção do eminente 
Senador Roberto Saturnino, desejo associar-me a essa manifestação de V. 
Ex•, em termos de apressamento da reforma tributária, na defesa da qual V. 
Ex' sempre esteve reclamando da exacerbação centralizadora que descaracte
riza o federalismo brasileiro. Sabe V. Ex• que, em razão dessa centralização, 
cada Estado-membro ingressou numa faixa de verdadeira indigência, sendo 
impelido a recorrer a empréstimos, quer internos, quer externos, e a postular 
aquela concessão dos auxílios a fundo perdido. Com essa reforma tributária, 
ainda não se conhece o seu lineamento básico, esperamos que, pelo menos, se 
atenue essa situação de imensas dificuldades em que vivem os Estados brasiR 
leiros, numa descaracterização total do federalismo nas suas conCepções 
ideiais, prestigiandoRse o Estado-membro e sem _que isso pudesse traLCr a 
quebra do poder hegemónico da União. 

O SR. HELV!DIO NUNES- Muito obrigado a V. Ex•, eminente Sena
dor Mauro Benevides, pela lucidez da sua intervenção. Aliás, a bem da verda
de, vale repetir que V. Ex• é um daqueles que nesta Casa muitO- têm trabalha
do em favor de uma mais justa e equitativa distribuição dos recursos, das ren
das das receitas fiscais. Obrigado pela participação de V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex•_ um_ aparte? 

O SR. HELV!DIO NUNES -Tem V. Ex• o aparte, nobre Líder Hum
berto Lucena. 

O ~r. Humherto Lucena --Sabe V. Ex• que o PMDB tem posição defini
da em favor de uma reforma tributária ampla que restitua aos Estados e Mu
nicípios os recursos de que eles carecem para fazer face às suas necessidad~s 
administrativas, e que os retirariam dessa triste situação em que se encontram 
de andar de pires na mão, junto ao Governo Federal, p~eiteando auxílios, 
através de convênios, e, mais do que isto, solicitando aos bancos oficiais em R 
préstimos e mais empréstimos para custear os seus investimentos. Mas, nobre 
Senador Helvídio Nunes, confesso a V, Ex• que perdi um pouco o meu oti
mismo quanto a essa preconizada reforma tributária, quando após o seu 
anúncio, se não me engano pelo Sr. Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, de 
logo li uma entrevista, aliâs muito bem posta, de um dos seus principais asses
sores, o paraibano com quem me dou muito bem, aliás, pessoalmente, Mail
soo Nóbrega, dos melhores técnicos que conheço neste País, que esclareceu, 
minimizando a reforma, que ela deveria se ater apenas ao âmbito do CON
F AZ, aquele conselho que V. Ex• sabe que foi criado no Ministério da Fazen
da, para coordenar a política do ICM a nível interestadual. E ele explicava 
que o Governo agora está diante de uma nova realidade, a eleição dos goverR 
na dores pelo voto popular, e, portanto, tem a convicção de que alguns gover
nadores, não sabe quantos, evidentemente, serão de Partidos da Oposição. 
Isso redundaria, dentro do plenário do CONF AZ, em divergências qUe po
riam por terra toda a filosofia do sistema atual. Então, o que eu pude com
preender é que a reforma seria apenas para enContrar uma outra estrutura 
para o CONF AZ, uma outra filosofia de ação para aquele órgão do Minis
tério da Fazenda, de modo a permitir, digamos, o C(lntrad_itório dentro do seu 
colegiado, o que não ocorre no momento, a não ser raríssimas vezes, como há 
pouco tempo, segundo ele mesmo, o governo cfo Rio qran~e_do Sul que le
vantou uma questão relativa à exportação de frangos _de um Estado para o 
outro, defendendo os seus interesses_ fiscais. __ 

Daí porque, confesso a V. Ex•, eu que me animei com a entrevista do Mi
nistro da Fazenda, como o primeiro toque para que nós pudéssemos arre
gaçar as mangas e chegar amanhã a uma reforma tribu_tária P!ofunc!_a, de cu
nho democrático que nos devolvesse, realmente, a plenitude de uma Repúbli
ca Federativa, mas~ fl__quei meio pessimista depois dessas declarações de Mail
soo Nóbrega. No entanto, espero que V. Ex•, que é um estudioso da matéria, 
V. Ex• que é um Senador atUante do PDS, possa nos-ajudar com suas boas lu
zes nessa tarefa, não -só nos esclarecendo sobre esse aspecto, como abrindo 
para nós novas e mais amplas perspectivas em torno da propalada reforma 
tributária. 

O SR. HELV!DIO NUNES- Eminente Líder Humberto Lucena, agra
deço a participação de V. Ex• Em atenção ao seu aparte, gostaria de dizer que 
os objetivos do seu Partido, que coincidem com os objetivos de V. Ex•, são os 
mesmos do nosso Partido, são os mesmos que todos os brasileiros defende
mos, porque esta é uma causa que não pertence a um determinado Partido, 
não deve pertencer a um, mas a todos, porque é uma causa que interessa ao 
País inteiro. 

Anotei as outras observações formuladas por V. Ex•, algumas repassa
das de um certo pessimismo, mas conhecendo a sua têmpera de nordestino, 
sei que apesar das intempéries, apesar das dificuldades, dos obstáculos, todos 
os nordestinos somos otiriiistas. 

A luta começou com o atual sistema; alguns melhoramentos ao longo 
dos anos foram feitos, algUns piorando a sistemática, õutrós melhoraild'!_, 

mas o certo é que enquanto a reformulação geral não vier nós aqui devemos 
estar, V. Ex• e todos n_ós, lutaodo para que ela se verifique, para que ela acon
teça, para que ela ocorra em benefício do -País. 

O Sr. Aloysio Chares - Permite V. Ex• __ um_ aparte. 

0 SR. HELV!DIO NUNES- Pois não. 

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Helvíd_io Nunes, V. Ex• está, 
neste momento, chamandO a atenção para um problema de grande importân
cia para todos os Estados e Municípios e, conseqüentemente, para a FedeR 
ração brasileira. Também entendo que a reforma do Sistema Tributário é ur
gente e indispensâvel. Louvo a iniciativa de serem agora iniciados os traba
lhos na esfera oficial para a revisão de todo o Sistema Tributário. Li ainda 
hoje uma observação do ex-Ministro da Fazenda Karlos Rischbieter de que 
e$Sa reforma vem dois anos atrasada. É possivel que ~steja atrasado dois ou 
mais porque, realmente, o empobrecimento da Federação tornou-se indis
cutível, patente, nos últimos anos, a tal ponto que me recordo de uma obser
vação feita por Milton Campos, quando ele declarava num dos seus pronunR 
ciamentos, se não estou equivocado uma conferência proferida em Belo Hori
zonte, que a· federação no Brasil é uma saudade. Mas me permitiria observar, 
apenas como uma idéia geral para o exame dessa matêria, que considero o 
pOnto fulcral da questão na reformulação do Sistema Tributário, a adoção de 
um siSteina que implique, sobretudo, em sua simplificação. A reformulação 
do Sistema Tributário, com uma nova sistemática, por exemplo, para o TCM. 
deve basear-se necessariamente na simplificação do processo. Se nós não to
marmos como diretriz fundamental esta, não há dúvida alguma de que asso
luções herméticas, as soluções fechadas, as soluções algébricas, tornam-se 
quase inacessíveis ao entendirriento dos que vão aplicar essa reforma no âm
bito municipal, n() âmbito estadual, criarão perplexidade e uma série de 
problemas que serão depOis transferidos para um- organismo qualquer, a 
exemplo do que hoje ocorre com o CONFAZ que, embora se reunindo de três 
em três ril.eses, tem uma imensa pauta para dirimir -questõeS de interesSes de 
tOdos os Estados da Federação brasileira. Suponho que é indispensável ela
borar essa reforma no âmbito -do Governo, apresentá-la ao País, ao debate, 
ao exame do Congresso Nacional, dos sindicatos, das empresas, às federações 
e confederações de empregados e empregadores, ouvir os Estados interessa
dos para que se possa, realmente, chegar a uma fórmula exeqUível, que impli
que, necessariamente, numa reparaçãO de ordem financeira para os Estados e 
municípios brasileiros. 

O Sr. Jutahr_ Magalhães- V. Ex~ me permite um ~parte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Eminente Senador Aloysio Chaves. que
ro destacar _também a participaÇão de V. Ex•, sobretudo quando faz colo
cações que me parecem justas e coincidentes com aquelas que sempre defendi 
e que continuo defendendo nesta Casa. Muito obrigado a V. Ex•, nobre SenaR 
dor .e. Uder -Aloysío Chaves. 

Tem V. Ex•, nobre Senador Jutahy Magalhães, o aparte. 

· O Sr. Jutahy Magalhães - Agradeço a V. Ex• Inicialmente desejaria 
solidarizar-me coni. V. Exf por trazer a esta Casa um assunto tão palpitante, e 
pelos apartes qUe vem recebendo, sente V. Ex• que da-qui surgi"rào muitas su
gestões para a discussão da reforma tributária. Deveremos fazer sugestões 
objetivas sem preocupações de atingir aquilo que no fundo até poderíamos 
considerar como o ideal,_ mas dentro de uma realidade nacioilal deveremos 
apresentar as sugestões factíveiS. O pessíniisiriO âe alguns deve ser ultrapassa
do pelo sentimento, que é de V. Ex•, que faz este discurso muito oportuna
mente. Daqui, como já disse, deverão surgir as verdadeiras e as melhores su
gestões para essa Reforma Tributária. 

O SR. HELV!DIO NUNES:- Muito grato pela colaboração de V. Ex•, 
eminente SenadÕr Jutahy Magalhães. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELV!DIO NUNES- Pois não. 

O Sr. ltamcit Franco - Sem querer ser um desses pessimistas, alertado 
pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, apenas presto uma homenagem a V. 
Ex• 

O SR. HELV!DIO-NUNES- Muito Óhfigado. 

O Sr. Itamar Franco- Há pouco o nobre S_enador Aloysio Chaves falou 
em J.lma _ _Reforma que está atrasada dois anos. Recordo-me, nobre Senador 
Helvídio Nunes- e presto-lhe agora a minha homenagem- de que, quan
do, em 1975, cheguei ao Senado Federal, ouvi de V. Ex• vários pronuncia
mentos sobre a necessidade da reformulação do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias. V. Ex• pregou incansavelmente da tribuna, quase que dia ria R 
mente, mostrando ao Governo e ao seu Partido que era importante se proces
sasse essa reformulação do ICM, inclusive na defesa dos aspectos nordestinos 
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em relação ao poderoso Estado de São Paulo, e ao Estado de Minas Gerais, 
que sofre hoje e precisa da reformulação do ICM-. V. Ex• estava falando do 
CONFAZ. O CONFAZ não existe. Só existe no interesse. Hoje o que é o 
CON FAZ? f: apenas um órgão que segue o Executivo. Portanto, quando se 
fala numa Reforma Tributária neste País, é mais do_ que necessária. Não de 
dois anos atrás, mas de muitos e muitos anos, já exigida no próprio plenário 
do Senado, através de V. Ex•, do Senador Mauro.Benevides e de tantos ou
tros Senadores d~ Oposição e do Governo_. Então, -não é que sejamos pessi
mistas nem que vamos acreditar que o que parte daqui, do Senado Federal, 
será acatado pelo Poder Executivo. A verdade, nobre Senad_or Helvídio Nu
nes, é que o Executivo brasileiro pretende manter o seu centralismo. Mais 
ainda agora, evidentemente, às portas das eleições, sentindo que o País aspira 
por uma melhor reforma, seja a nível do município, seja a nível do Estado, ê 
que se procura mesmo, realmente, falar em uma reforma tributária. De qual
quer forma, meus parabéns a V. Ex• e a esperança--de que os ares das eleições 
possam realmente modificar o espírito ·autoritário de alguns tecnocratas deste 
País. -

O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado pela contribuição de V. 
Ex•, eminente Senador Itamar Franco. As palavras proferidas por V. Ex', .de 
maneira geral, coincidem com o meu pensamento. Se tiver tempo, na tãrde de 
hoje ou na próxima vez em que ocupar esta tribuna, farei referência especial 
ao centralismo citado por V. Ex•, no honroso aparte que acaba de me dar. 
Muito obrigado a V. Ex• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, pessimistas õu otimistas;-crédulos ou in
crédulos, na verdade temos a obrigação de lutar, de combater, de reivindicar, 
de pugnar. 

A nossa arma é a palavra e dela devemos fazer uso em todas as oportuni
dades, em todos os plenários, mesmo, muitas vezes, desconfiados de que a ela 
não se dá o valor pretendido, o valor desejado, o valor merecido, 

O certo é que, de um mês a esta data, voltou à cena o problema da refor
ma tributária. E porque voltou à cena, trazida, agora, pelas mãos dos respon
sáveis maiores pelos destinos da economia do País, desejo saudar esta chega
da, desejo saudar este debate, a fim de que ele não se estiole, e possa produzir, 
antes do que todos esperamos, os resultados a que o País inteiro aspira. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES - Pois não, eminente Senador Evelâsio 
Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira- Nobre Senador Helvídio Nunes, pelo menos de 
1975 para câ, os Senadores da Oposição têm falado com insistência sobre a 
necessidade de se realizar uma reforma tributária no País. Do lado do PDS, é 
de se reconhecer, e o Senador Itamar Franco já o fez, que V. Ex• tem sido o 
fita-azul da Bancada do Governo na luta por uma reforma tributária, prinCi
palmente para dar respaldo financeíro maior aos Estados e munícípíos. So
mente agora o Governo começa a estudar o problema. Ainda ontem tivemos 
oportunidade de ouvir, de forma jubilosa, uma manifestação, pela televisão, 
do Sr. Viacava. É preciso dizer- a propósito das considerações que V. Ex• 
acaba de fazer- que um mérito temos que reconhecer- devemos muito·o 
Governo chegar ao ponto de aceitar a necessidade da reforma ao fato d.e a 
maioríã. dos senadores do PDS não comparecer a plenário, pafa não aprovar 
os projetes autorizativos de empréstimos para os Estados e municípios. Esse 
fato provocou a reação dos governos estaduais e dos prefeítos, que estão pres
sionando, legitimamente, o Governo Federal. Se muita gente tem criticado a 
ausência- em plenário dos senadores do PDS e, por _outro lado, a obstrução do 
PMDB, temos de reconhecer que essa omissão está prestando um grande ser
viço para a conscientização do Governo Federal, que, agora, graças a esse fa
to, reconhece que tem que realizar uma reforma tributária. Por isto que saúdo 
o PDS nesta oportunidade. 

O SR. HELVIDIO NUNES - Eminente Senador Eveiâsio Vieira, dei
xando de parte as ilações de natureza política tiradas por V. Ex•, agradeço a 
sua participação, mesmo p-orque V. Ex•, desde o dia em que aqui chegou, tem 
lutado muito por uma melhor distribuição de_ renda nest~ P~ís._ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao saudar o retorno deste iril.portante as
sunto, desta importantíssima ·matéria - reform-a Tributária - à discussão 
pública, não poderia deixar de fazer referência especial à entrevista concedida 
pelo Ministro Delfim Netto, publicada no Correio _Bm;Uiense do Qia 28 de 
março do corrente ano dizer o óbvio, ou começar por dizer o óbvio, que o 
Ministro Delfim Netto é um homem culto, é um homem a quem o País muito 
deve, é um homem que tem prestado concurso valioso à administração públi
ca brasileira. 

Mas, apesar de reconhecer, como reconheço; todas essas qualidades, e 
apesar de proclamar, como proclamo, todas essas virtudes, eu não posso con-

cordar, absolutamente, com algumas das colocações feitas pelo Ministro Del
fim Netto. 

Às tantas da entrevista, o Ministro Delfim Netto afirmou; 
O ICM foi "tropícalizado" por necessidade. Nunca se pensou 

nas dificuldades, poís ~!e__ é_u~ impos!o típico de um Estado uni
tário. Isso acabou exigindo a criação do CONFAZ, que funcionava 
muito bem quap.do se tinha todos os governadores razoavelmente 
alinhados com a mesma posição poiHica. 

Vários dos apartes com que fui honrado fizeram referência exatamente a 
este ponto, e aqui há um equívoco, pelo menos de natureza jurídica, De fato, 
o Brasil pode ser um Estado unítãrio, mas, juridicamente, não o é e o ICM 
não é típico dos Estados unitâ_rios. Os Estados Unidos não são um Estado 
unitário e lá _o ICM serve co_nvenientemente aosjnteresses daquele país que é 
o mais adiantado do mund.o. O ICM também SÇ;rve ao Mercado Comum Eu
ropeu. Para não ir mais longe, Sr. Presidente, há um equívoco de S. Ex~ o Sr. 
Ministro quando faz tal afirmação. 

O Ministro Delfim Netto diz mais o seguinte: 

No caso do IC!\1, na medida em que você tenha um país fede
rativo, o funcionamento dele é de uma dificuldade imensa. Não é à
toa _que os Estados Unidos não têm ICM. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, embora o Ministro tenha dito que oBra
sil adotou o ICM porque era um país federativo mas não fanático pelo fede
ralismo, eu gostaria de,jã que a matéria_ê longa e o tempo curto para a disser
tação, passar sobre esses aspectos que possivelmente serão tratados em outra 
oportunidade. Eu referi, por importante, ainda da entrevista- do Ministro 
Delfim Netto, ao seguinte tópico: 

"E óbvio que se tem de dar um papel mais importante para o 
município. Ele tem que ser capaz de determinar umas tantas coisas, 
como o sistema de água que ele gosta, a forma da cadeia pública que 
quer construir.'' 

Não é isso, absolutamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aquilo a que 
nós aspiramos. Nós queremos que os recursos públicos sejam melhor distri
buídos. Nós desefarrios que os Estados e os muUTCíPios tenham outras tarefas 
além daquelas que lhe são ditadas atualroente pelo texto constitucional. Mas, 
para que haja uma ampliação dessas tarefas, pa:rã.lela e concomitantemente, 
maiores recursos e maiores .somas dev~m ser atri.buidas l;I.QS Estados e municí
pios, para que eles possam desincumbir-se des.s_as tarefas, mas não definindo 
corno tarefa priofitária do município escolher 6 Sfstema de água que ele gosta, 
quer dizer, a água que ele deseja beber. Ao muni"~ipio interessa ter o seu siste~ 
ma de abastecimento dágua e não estabelecer preferênCias de acordo com o 
sabor e inuito menos pretender que a tarefa mafQTdo Estado ou do município 

'se exaure com a construção de cadeias públicaS. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fato é que ~- matéffa está sendo ventila

da, o fato é que o assunto está discutido, o fato e-que, pofUma série de razões, 
a reforma Pretendida pelo País alcançará bom__termo. 

E aqui, por exemplo, eu me sirvo de matéria publicada pelo jornal _O Glo
bo. do dia 31 de março: 

Brasilia (O Globo}- O ministro da Fazenda, ErnaneGalvêas, 
inforffiou oniem quC uma das princípãis ídéiãs" do Governo_ para 
promover uma reforma tributária rio -País ê a çriação de alíquotas. 
diferenciadas para o Imposto sobre Circulação de Mercadoria3 
(ICM), de maneira a taxar mais forterriente os produtos considera
dos sup_érfluos e aliviai" a carga fiscal sObre alimentos e bens essen
ciais, sendo mantida a isenção para as exportações. 

Segundo o ministro, o projeto de reforma, que será enviado ao 
Congresso no próximo ano, deverá se concentrar na área do ICM e 
da distribuição dos recursos tributáriOs entre as três esferas de go
verno (União, Estados e Municípios), além de procurar redistribuir 
a renda nacional em favor das reglõ_es mais carentes. 

A posição do Ministro Ernane Galvêas a mim_ me parece que merece to
tal elogio, e S. Ex• ainda informa: 

Outra decisão que já está sendo analisada por um grupo de téc
nicos governamentais é a criação de um_fundo, com recursos origi
nãrios do TCM e do Imposto de Importação. 

Já aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente, eu não concordo 
com o eminente Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas. Tenho as minhas dú
vidas, mas, se dúvidas não exiStissem, tenhO, pelo menos, desconfianças sobre __ 
esse fundo, por razões que na próxima oportunidade em que vier à tribuna 
declinarei. 

Muito teria ainda a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não fosse o si
nal, a advertência-do eminente Prçsidente da Casa. De maneira que. nesta pri-
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meira abordagem, desejo, primeiro anunciar que retornarei ao assunto. Em 
segundo, agradecer a participação, a colaboração de todos os colegas, nesta 
tarde, e dizer por último que, nordestino e otirnlsta, creiO em que a reforma 
virá, espero que chegue o quanto antes ao Congresso Nacional. O anúncio é 
de que virá no próximo ano e de que estará concluída até 1984, segundo os 
jornais. I: evidente que o debate é iritportante, inas acrCdíto que, peia:· posição 
singular da matéria, pela significação que tem para os Estados e para os Mu
nicípios, ela será debatida em Planá riãdOnal, mas em prazo cúrto deverá ser 
concluída, para que os Estados e os municípios possam sair da camisa-de
força em que vivem. com uma multiplicidade de encargos a àlln{irír, e uma 
falta, e uma escassez de recursos que causa pena e, muitas vezes, dó. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eiicerro estas minhas palavras, de otimis
mo e de esperança, certo e convencido de que, com a colaboração de todos, a 
reforma, dentro de mais algum tempo, será realidade, uma grata realidade 
para os Estados e para os Municípios brasileiros. Muito- obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Con<edo a palavra ao nobre Se· 
nador Affonso Camargo, para uma comunicação~ 

O SR. AFFONSO CAMARGO (Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Bem a propósito do assunto levantado pelo Senador Helvídio NUnes, do 
centralismo~ chegou-me hojC, às !Jlàos, um telex da Organização dils Coope-
rativas do Estado do Paraná, nos seguintes termos: -- -

DE: Organização das Cooperativas -do Estado do Paraná - OCEPAR -
Curitiba. 

•·Excelentíssimo Senhor 
Alfonso A. C. Neto 
Senado Federal 
BrasíliafDF 

Solicitamos interfcrêricia Vossa· Excelência, sentido apoiar plei
tos realizados cooperativas paranaenses, tocante seguintes reivindi
cações, jâ encaminhadas órgãos competentes; 

a) A semelhança do que ocorre para o algodão do nordeste c a 
exemplo do que ocorreu cm outras ocasiões, que o Governo Federal 
permita a realização do AGF (aquisição do dovcrrio Fcd.Úal) com 
cláusula que permita a "retrovenda" as cooperativas. 

b) Alocação urgente de recursos de EGF (empréstimo do Go
verno Federal) para arroz, algodão, soja e milho~ em volumes com
patíveis com produção recebida pelas cooperativas e abrangendo 
100-0/0 do preço mínimo. -

Cooperativas vem recebendo grandes. volUmes e até momento 
indefinições liberação recursos EGF prejudicindo atendimento pro
dutor. 

Sistema cooperativista estadual deverá receber nesta safra mais 
de 50·0/0 da soja produzida Estado, 35·0/0 milho e 43-0/0 de algo
dão. 

Contando com vosso valioso apoio pleito acima, antecipada-
mente agradecemos reiterando-lhe nossas cordiais. 

Saudações Cooperativistas 
Guntolf Van Kaick 
Presidente OCEPAR."' 

Sr. Presidente e ·srs. senadores, ninguém desc;:onhece, no nosso País, a 
importância do meu Estado como produtor de gêneros agrícolas, inclusive 
gêneros agrícolas exportáveis. O que é inacreditável é que se receba telex de 
uma cooperativa dessa importância, que representa o sistema cooperativo do 
Paraná, em que afirma que vem recebendo grande quantidade de gêneros e, 
até o momento, indefinições na liberação de recursos prejudicam o atendi
mento ao produtor. Isto num País onde o Governo tem dito que coloca a au
toridade de sua administraçãO no atendimento à agricultura. E recordo-me 
também, neste momento, de que essa mesma organizaÇão de cooperativas, al
gumas safras atrás, alertou o Governo para o fato de que, se não definiSse o 
preço base do trigo, haveria uma diminuição de área-plallia-d3. deste prOduto 
que, inclusive, o Brasil ainda importa. O Governo Dão acreditou naquele aler
ta, não fixou o preço para a compra do trigo em tempo e, realmente, a área de 
produção do trigo em meu Estado~ naquela safra, diminuiu, o que é um ab
surdo num País como o nosso, que está com problemas na balança de paga
mentos. 

Faço novamente este registro para mostrar, nobre Senador Helvídio Nu
nes, o problema do centralismo que- não é só quanto aos recursos. Evídentc
mente, na medida em que nós descentralizarmos os recursos, rtós vamos dcs
centralízar a execução e vamos melhorar a eficâcia_._ E !J.ãO vamos_ ficar depen
dendo, muitas vezes, de deciSões daqui de Brasília, feitas em quatro paredes, 
de tecnocratas que não sentem o problema do produtor brasileiro. Eu me per-

gunto: se uma organização das cooperativas do Estado do Paraná, pela im
portância que tem, não está sendo atendida em tempo hábil com recursos do 
Governo Federal, como e!>tará hoje o pequeno produtor brasileiro? 

É o registfo que eU- quefia faÚr nesta sessão. ( Jfuito hem.') 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Com a palavra o nobre Senador 
Aloysio Chaves, para uma comunicação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

O fato que desejo registrar e para ele chamar a atenção do Senado- es
taria já praticamente esclarecido, senão no s-eu conjurito, pelo menos em par
te, com notícia hoje estampada no jornal O Globo. Mas o mesmo jornal, na 
edição do dia 13, Ontem, na coluna "Panorama Económico", sob o título: 
"Empregos em Carajãs", publica o seguinte: 

O Projeto Carajás está gerando hoje cerca de oito mil empregos 
diretos na Amazônia, número que deve subir para 13 mil ité se
tembro, conforme mostrou O Globo em sua edição de domingo. 

Quc::m quiser trabalhar no Projc~o deve procurar, no Rio, a Su
perintendência de Implantação do Projeto Carajás, na Rua Mare
chal Câmara, I 50, 2'1 an-dar, lcvarldo curriculum. b telefone é 292-
5354. 

Algumas empresas de engenharia, que realizam obras em Cara
jás, também estão contratando engenheiros, técnicos de nível médio 
para construção e operários especTalízadoS. No Rio, os interessados 
devem procurar os escritóiíos da Construtora Mendes Júnior, na 
A-'LCnída Beira Mar, 216 e da Norberto Odebrecht, na Rua Volun
tários da Pátria, 86. 

- Esta notícia foi imediatamente- transferida pai' a o Pará e causou uma 
profunda consternação no Estado. Levou muitos paracnses a um estado de 
quase perplexidade e inCompreensão com esse ·rato, porque, em seminário 
realizado no üno paSsado, enl. Belém, sobre o Projeto Carajãs, presente o Dr. 
Euclides Triches, que representava o Presidente da Companhia Vale do Rio 
Doce. o Dr. Elieser Baptísta, a questão do recrutamento de mão-de-obra e 
treinamento foi muito bem exposta pelo Presidente em exercício, já que o Dr. 
Elieser Baptista estava no exterior. A exposição do Dr. Triches convenceu 
plenamente todos nós, inclusive ressaltando o direito incontestável que tem o 
Estado do Pará de receber um tratamento preferencial no que tange ao recru
mcnto de técnicos de nível superior e de nível médio, mão-de-obra especiali
zada, porque no nosso Estado se encontram, por inteiro, todas as jazidas que 
compõem hoje o que se chama o Grande Carajãs. 

Esta notícia, como "acabo de salientar, seria para nós um tratamento dis
criminatório, injusto e inaceitável, c ge-rOu de imediato vàrios protestos. 

Hoje deparo, no mesmo jornal e na mesma coluna, com esta informação: 

"EMPREGOS EM CARAJÁS 

Preocupa_da c sem saber o que fazer com a enorme quantidade 
de telefonemas c de visitas de pessoas interes-sadas em trabalhar em 
Carajás, a Companhia Vale do RiO Doce pediu ontem ao Globo 
para esclarecer que, atualmente não está recrutando pessoal. 

Quem quiser trabalhar cm Carajãs, acoilselha a Vale do Rio 
Doce, deve aguardar os editais c anúncios -que a empresa vem publi
cando nos jornais. 

A Vale não sabe informar se as empreiteiras que atuam em Ca
rajâs vêm recrutando pessoal. E esclarece também que prefere não 
interferir nestas contratações, para não ser responsabilizada, poste
riormente, pelos trabalhadores que se transferirem para a Amazônia 
c não ficarem satisfeitos com a mudança." 

A notícia, na parte fundamental, é ambígua c merece alguns reparos. Pri
meiro, a nota dc_clara que a Vale do Rio Doce não está atualmente, recrutan
do pessoal, mas jâ o fez no Río de Janeiro, em detrimento de têcnicos de nível 
superior e de nível médio da minha Região e do meu Estado. 

Esta -palavra "atualmente" não está mal empregada, ela está bem coloca
da; se não está recrutando no momento, já o fez, e o fez cm detrimento aos in
teresses do Estado do Pará. 

Mais adiante a notícia é contraditória, porque declara que quem quiser 
trabalhar em Carajás- aconselha a Vale do Rio Doce- deve aguardar os 
editais e anúncios que a empresa .. vem publicando" nos jornais, permitindo 
tirar ilação de, se no momento não está recrutando, jâ o fez. 

E quanto a referência às empresas empreiteiras, também a nossa crítica é 
íntcíramentc procedeiae. As empresas empreíteiraS devem proCurar recrutar 
essa mão-de-obra média, mão-de-obra qualificada e técnicos de nível supe-
rior, na nossa Região. · 

Hoje, a Universídadc do Pará com mais de 30 cursos diversificados, em 
particular, no setor tecnológico, tem uma política voltada para a realidade 
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amazónica, sobretudo na parte de Geologia e de Geofísica, com importantes 
centros, não só-de graduação e de mestra.do, corno de doutoramento. Tenho a 
satisfação de dizer que o Centro de Geofísica da Universidade do Pará é o. 
primeiro, hoje, da Améri~ Latina, não na minha opinião, mas no conceito 
do Conselho Nacional de Pesquisas. E, lá, há todo um programa, no setor de 
Engenharia, voltado para a Engenharia Civil, Química, Mecânica, Elétrica, 
Eletrotécnica para a preparação de técnicos, capaz de atender a essa demanda 
de mão-de-obra especializada. 

A notícia pode não ser integralmente verdadeira, mas já causou um dano 
à opinião pública, e todos nós fomos imediatamente soHCífaçlos a prestar es
clarecimentos à comunidade paraense. Mas, espero que essa notícia não se 
concretize, que a Vale do Rio Doce realmente dê, como anunçío_,i __ ilo Pará, 
preferência no recrutamento dessa mão-de-obra para que as pessoas da :Re
gião e do meu Estado, onde está locaiizada toda a província mTrieral do Gran
de Carajás, e que as etnpteiteiras que prestam serviços a esta Região, também 
assegurem essa prioridade, sem embargo, evidentemente, de contratar, não 
existindo na área, técnicos e inão_-de-ob_ra qualificada, em qualquer outra par
te do território nacional. 

Este é o registro que desejo fazer. Esta observação, é, ao mesmO tempo, 
advertência de que procedimento orientado neste sentido não terá jan1ais o 
respaldo da representação política do Parâ, no Senado e na Câmara dos De
putados, sem distinção partidária. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista, para uma comunicação. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Para uma comunicação.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Com o falecimento do professor Napoleão DórCa, õcorrido no dia 7 de 
abril passado, em São Paulo, desapareceu um sergipano sempre dedicado a 
sua terra e a sua gente, deixando consternados os seus inumerâveis amigos. 

Pai de família exemplar, um dos maiores atríbutos_ de sua pers-onalidade 
consistia em fazer o bem, sempre prestimoso e dedicado a servir a todos_ 
quantos tiveram o privilégio de conhecê-lo e estimâ-lo. 

Tendo sido professor catedrático, por concürso, do Colégio Estadual de 
Sergipe; foi mestre de várias gerações. 

O professor Napoleão Dórea possuía o segredo do bom relacionamento 
humano, despojado de qualquer egoísmo. 

Ex-Deputado Estadual em Sergipe, ex-Oficial de Gabinete do então Mi
nistro da Viação e Obras Públicas, Virgílio Távora e do Ministro da Indústria 
e Comércio Antonio Balbino, Secretário-da Associação Comercial de S:i_q_ 
Paulo e, ao falecer, Assessor do Governador Paulo M_aluf. 

O Professor _Napoleão Dórea acolhia, em São Paulo, com a maior boa 
vontade e desinteressadamente, todos os sergipanos que o procuravam, na 
grande metrópole paulista. 

O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não. Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Lomanto Júnior- Apenas para associar-me à justa homenagem 
que V. Ex• presta àquela grande figura humana que foi N apol~ão Dórea. 
Conheci-o, por sinal, já há algumas décadas, por intermédio de V. Ex• Foi V. 
Ex• quem me aproximou daquela figura que se tornou meu amigo e; nos car
gos que exerceu, quantas vezes o encontrei e era a mesma solicitude, a -~esma 
bondade, o mesmo desejo de servir, característícas da personalidade de Na
poleão Dórea. Junto as minha~ as suas palavras e acredito que também as de 
grande parte dos baianos que receberam dele, este mesmo tratamento, pois, 
ligado à Bahia por vários laços, inclusive por laços de família, nós o_s_baianos, 
lamentamos a sua perda no momento em que ele, com entusiasmo, prestava 
serviços ao Governo de São Paulo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA~- Muito grato ao aparte de V. Ex•. 
nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Pois não. Ouço com muito prazer o 
aparte de V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Quero me solidarizar, através das palavras de 
V. Ex-!-~ com a família enlutada e dizer que Napoleão Dórea, em São Paulo, 
era uma espécie de cônsul, não apenas do_s sergipanos mas de todos os nor
destinos. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Muito grato aos eminentes Senado
res Lo manto Júnior eJutahy Magalhães pela solidariedade que dão a este dis
curso que faço, pranteando o falecimento de Napoleão Dó-iea. Na verd8de, 
ele foi um h.omem muito ligado à Bahia, onde lá hoje res-ide sua senhora e fi
lha. Era um homem sempre prestimoso e que atendia a todos os nordestinos 

que chegavam a São Paulo, da mesma forma que atendia a um sergipano, a 
um baiano. 

Muito_ grato a V. Ex•s .. , emínentes Senadores, pdr esses apartes que di
zem muito Oem da personalidade que foi Napoí"eão--Dórea, que todos nóS las
timamos e chorarrlos o seu _desaparedmerito. 

Cumpro, por conseguinte, o dever de lamentar e registrar o desapareci
mento desse inesqUecível_ e estimado conterrârleo a querri estava ligado pelos 
laços de urna gra~de_ amizade e aindã recierltemC.=mte, no mês passado, estive
mos juntoS~ em-Sãü-Paulo, quando rememoramos episódios das nossas vidas. 

Por todos estes motivos, desejo apresent~f_os meus sentimentos de pro
fundo pesar a sua digna_ esposa, Dofúi-Aiirlerínda Dórea e seus diletos filhos 
Antonio Augusto, Hortência, Sonia, Sandra, Nise e Dudu- que foram com
panheiros de colégio de- meús filhos- Cm A-iacaju·-:._ e demais parentes que la
mentam e choram o seu desaparecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Com a palavra o nobre Senador 
Itamar Franco, para uma comunicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma comunicação. Sem revisão do ora-
dor.)- Sr. Presidente, e Srs. SenadoreS:: . 

Apenas para registrar nos Anais do_ Senado a correspondência que recebi 
dô _S-indi~ato dos _l~rabalhadores ~et~lúrgícos_ do !vfu-nicípio de Coronel 
Fab.riciano. É uma correspondência da Fede_ração dos Tfabalhadores nas In
dústrias Metalúrgica·s, Mecânicas e de Material Elétrico, do Estado de Minas 
Gerais, dirigida _ao Conselho de Representantes da Con_fede_ração Nacional 
d_os_ T!oabalhadores na Indústria, e que diz o seguinte: 

"EGRÉGIO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADO
RES NA INDÚSTRIA 
BRASll!A - DF 

Companheiros, 
A Fedefãção_- dos trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 

mecânicas e de material elétriç9 do Estado de Minas Gerais, por 
consenso de s_ua Diretoria e Sindicatos filiadqs, considerando: 

Que a revolta amplamente demonstrada -pelos trabalhador~ 
contra o "pacote da Previdência", evidencia a maturidade da classe 
que não mais aceita ser eSbulhada; 

Que a mobilização do operariado para uma greve geral signifi
ca o térmirio -de uma era marcada pela pa~sividade da classe e o iní
cíO de outra- Cuja característica principal eStará fundamentada na 
firme determinação de defender seus objeti_vos e de repúdio a tudo 
aquilo que procura ter no trabalhador o "bode expiatório" dos des
mandos, da incompetência e~da co_rrupção; 

Que de modo geral, o trabalhador só tem sua existência reco
nhecida à época de eleições partidárias quando é massacrado por 
promessas jamais cumpridas p-or p-arte daqueles que se intitulam 
Hrepresentantes do povo": 

Que muitos "'representantes do povo" por comodismo ou co
vardia posicionam-se de modo altamente danoso aos legítimos inte
resses daqueles que os elegeram, traz à apreciação do ilustre Conse
lho a seguinte proposição: 

l'?- que -a Confederação Nacional dos Trabalhadores na In
dústria- CNTI -acompanhe, com maior zêlo, a votação do "pa
cote previdenciúrio" no Congresso Nacional anotando, para poste
rior e ampla divulgação os nomes dos congressistas que se omitirem 
ou votarem contra os sagrados interesses do trabalhad_or; 

29- que essa- divulgação,_ principalmente na "chamada grande 
imprensa" seJa -acompanhada de nota da Confederação onde fi
quem patenteada_s a vergonha e o arrependimento da classe operária 
por eleger indivíduos que outra coisa não fazem a não ser enxova
l_h__ar o mandato que o povo lhes outorgou. 

Belo Horizonte, 26 de março de 1982.- Humberto CanhonL-. 
Presidente 

Era o registro que queria fazer, Sr. Presidente, e um outro registro, rapi
damente, com a permissão de V. S'. t:<.,._ ~ 

Hoje, por proposta nossa, a Comissão de RelaçãO Exteriores, presidída 
pelo ilustre Senador Luiz Viana, acatou ouvir, se possível, o Sr. Ministro da-S_ 
Relações Exteriores sobre o problema das Ilhas Malvinas. 

Não é possível;-sr. Pres-idente, que o Senado Federal, que tem que exa
minar mais de perto a politica eXterna fi-que alheiO -à questão. Não estamos 
aqui, como "dizla eU ria Comissão de Rela_ç_ões Ext~riores, aperias para apro
vação de nomes de chefes de_ missà_es diplomáticas. O Senado tem que atuar 
de perto, junto à política externa.-ParticulaTmente, o Senado_ Federal tem que 
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acompanhar a de..<;envoltura dos acontecimentos internacionais. _Deve ele ser 
informado, periodicamente, o que se passa hoje no mundo, através de rela
tórios. A função do Senado é uma função importante e o Itamarati tem que 
compreender isso. Razão pela qual hoje a Comissão de Relações exteriores 
aprovou _a_ convocação, se possível, do Ministro das Rdações Exteriores. 

Eram as informações que ·queria prestar r:w Plenário do Senado. (Muito 
bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Luiz Cavalcante, para uma comunicação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Para uma comunicação.)- Sr. Presiden· 
te e Srs. Senadores: 

A fíni de que passe a constar dos Anais desta Casa, vOu proceder à leitu
ra do tópico inicíril da coluna '"'Painel Econômko", da folha de S. Paulo, de 
ontem, 13 de abril, sob o título .. 0 Círculo do Peru". 

O texto: 

"Um balanço da atuaçào das autoridades na área econômica 
no primeirO trimestre do ano revela que a medida a que elas mais 
têm recorrido é a revogação. Revoga-se, antes -~esmo de ser i_mple
mentada, uma decisão anUnciada dias antes. Assim, de revogação 
em revogação mantém o imobilismo, já que as ãutoridades, sufoca
das pelos problemas d_e curto prazo -levantar recursos para pagar 
a dívída- revogarp.m também toda ordem de preocupações rela~i
vas ao médio e longo prazos. 

Como observa o economista Luís Gonzag"ã"Bduzo, na grande 
empresa Brasil só õ diÍ'etOr financeiro tem voz e Voto, pois o diretor 
industrial, o gerente de marketing, o d~partamento de planejamento 
e o gerente de relações industriais (americanisiriõ empregado -pára 
designar o chefe de pessoal) estão com suas atividades suspensas 
sine die. 

Assim, o primeiro dia úfil da semana começou, ontem,_com a 
publicação no Diário Oficial da União da instruçãO normativa da 
Secretaria da Receita Federal que revoga o item ]9 da Instrução 
Normativa n~' 94/81, -pelo qual as empresas deveriam pagar ao Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e a oUtras iristitulções 
financeiras os juros sObre a diferença entre a corre"Ção prefixada em 
20% e a correção plena. 

Dias ai1tcs era revogada, temporariamente·, Oütra decisão, que 
não chegou a ser implementada - uma nova taxação sobre os lu
cros dos bancos. Segundo o Ministro Ernane Galvêas, o GOverno 
resolveu voltar atrás e esperar os resultados dos balanços semestrais 
dos bancos, para só então examinar a conveniência Oll não de au
mentar a taxação. sobre seus lucros, 

Da intensa atívidade revogatória das autoridades, nos últimos 
meses, consta também a revogaç~o da regulamentação do Decreto
lei n\'1 1.928, de fevereiro, que responsabiliza legalmente os dirigentes 
das empresas estatais pelo não pagamento, em dia, dos compromis
sos assumidos por suas respectivas empresas no exterior. Deste capí
tulo consta ainda a revogação da extinção do Aviso GB-588- a 
conta do Banco do Brasil que socorre empresas estatais. Estados e 
Municípios que deixam de pagar seus emprêstimos externos no pra-
zo. 

Nesse meio tempo revogou-se a decisão de extinguir o FISET 
- Fundo de Incentivo Fiscãl para o Renorestamento- e tambêm 
a de suspender o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) nos 
financiamentos ao consumidor, sem falar na extinção do selo de uso 
obrigatório nos veículos a álcool. 

Uma semana depois da entrada em vigor da cobrança do ICM 
sobre o frango, o Governo já admite. revogá-lo brevemente,_enquan
to o setor financeiro aguarda a revogação, prOmetida, da Resolução 
n<? 729, do Banco Central, que eleva de lO%_ para 30% o volume de 
aplicações dos recursos das_entidades fechadas de previdência priva
da em títulos da dívida pública." 

Sem nenhum comentário, Sr. Presidente, a não ser o meu endo_sso ao tó
pico cuja leitura acabei de fazer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo_ a palavra ao nobre 
Senador Alberto Silva, para uma comunicaçãO. 

O SR. ALBERTO SILVA (Para uma comunicação. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr. Presidente, Srs._Senadors: 

Queria fazer aqui Um registro-e ao mesmo tempo- um pfOtestO do que es
tá ocorrendo no meu Estado, com relação a um pronunciamento que fiz ali, 

na televisão._ por decisão judicfãda, que é a -única maneira Com que posso 
comparecer à televisão do Piauí. Ali. eu- .dizi_a que se Viesse a ser Governador 
do Piauí, entre as metas d_o meu Governo c.oloç_a_ria cinco .mil projetes de irrí
gaçào a partir de gotejamento, como se faz ei!_l_J_sraeJ, po_r considerar que seria 
a solução para o Nordeste. 

Foi_ o bas_tante para que o-Governo do Estado, imediatamente, acionasse 
a mãquina publicitária dO Governo e_ colocasse n_a televisão, de cínco em cin
co minutos, que o Governo do PiauíjfinStalou ali 43_QQ hectai"es de área irri
gada. E isso me fazlembrar, pela constância--e-p-ela seqüência com que se faz 
essa afirmação, de cinco em cinco minutos, na televisão dQ Piauí, do Governo 
hitlerista, do famoso Goebbels, que dizia que uma mentira, de_ tanto ser repe
tida, açabada se- tOrnandQ_verda_Q_~ para que a mentira da televisão do Piauí 
não se torne _verdade, para que os piauienses saibam que não existem 4~300 
hectares irrigados no meu Estado. A h!, se tivesse seria um Estado rico e pode~ 
roso. Não tem_ nem 600 e, se tiver, C:SSÇS_ 600_s_ãQ do Departamento Nacional 
de Obras Contra _as_ Secas. PorLanto, fica aqli1 O ineu registro_ e o meu protesto 
contra esse embuste que o Governo do Piauí faz à população piauiense, usãn- -
do um me'íO de d[vulgação qUe· deveria ser uS3do para fins mais nobres do que 
eng<_~.nar a população do meu Estado. (Muito bem!) 

.. O SR:~PRESÚ)ENTE (Úamar Franco)-). Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horaS e trinta minutos, destinada 
à aPreciação dos Projetes _de Decreto Legislativo n9s 9, de 1980, e, 4, de 1981, 
e_da Mensagem Presidencial n<? 30, de 1982, referente à escolha do Doutor Os
car Dias Corrêa para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fede
ral, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Clóvis Ramalhete 
Maia. 

-0 SR._ PRESIDENTE (Itamar Franco) -Sobre a mesa, comunicação 
que será lida pelo Sr. ]~'-Secretário. 

É lida a seguinte 

Em 12 de abril de 1982 

Senhor Presidente: 
---Na forma do disposto no artigo 86 do Regimento Interno, tenho a honra 

de submeter a Vossa Excelência OS novoS iOte-grantes das Comissões Perma
nentes do Senado Federal, devido a alterações que se fizeram necessárias: 

-Comissão de Assuntos Regionais: Em vaga existente, o Senhor Sena~ 
dor Agenor Maria, na qualidade de Titular; 

-Comissão de Constituição e Justiça: Em substituição do Senhor Sena
dor Nelson Carneíro, na qualidade de Titular, o Senh_or Senador Mendes Ca
nale; 

- Em vaga decorrente da transferência do Seohor Senador Mendes Ca
na.le, na qualidade de Suplente, o Senhor Senador Pedro Simon; 

-Em vaga existente, naqualidade de Suplente, o Senhor Senador Af
fonso Camargo; 

-Comissão do Distiito Federal: Em vagas existentes, na qualidade de 
Titular, os Senhores Senadores Henrique Santillo e Dirceu Cardoso; 

-O Senhor Senador Gastão Müller, em substituição ao Senhor Sena
dor Henrique Santillo, na qualidade de Suplente; 

- Em vaga existente, a Senhora Senadora Laélia de Alcântara, na quali
dade de suplente; 

-Comissão de Economia: Em sub_Stituição aO Senhor Senador Roberto 
Saturnino, na qualidade de Titular, o Senhor Senador Teotônio Vilela; 

- Em substituição ao Senhor Senador Teotôfifd-Vilela, na qualidade de 
Suplente, o Senhor Senador Evelásio Vieira; 

-Comissão de Educação e Cultura: Em vaga existente, na qualidade de 
Titular, a Senhora Senadora Laélia de Alcântara; 

-Em substituiçüo ao Senhor_Senador Valdon Varjão, na qualidade de 
Titular, o Senhor Senador Gastão_ MUller; 

---Comissão de Finanças: Em substituição ao Senhor Senador Roberto 
Saturnino, na qualidade de Titular, o Senhor Senador José Fragelli; 

-Em substituição ao Senhor Senador Humberto Lucena, na qualidade 
de Suplente, o Senhor Senador Henrique Santíllo; 

-Comissão de Legislação Social; Em substituição ao Senhor Senador 
Humberto Lucena, na qu3Iidade de Titular, o senhOr Senador Henrique San-
tillo; · - - - -

-Em substituição ao Senhor Senador Nelson Carneiro, na qualidade 
de Suplente, o Senhor Senador José Richa; 

-Em vaga existente, na qualidade de SUplente, o Senhor Senador Ores
tes- QUéTcia; 

-Comissão de Minas e Energia: Em substituição- ao Senhor Senador 
Roberto Saturnino, na qUalidade de Suplente, o Senhor senador Dirceu Car
doso; 
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-Comissão de Municípios: Em substitUição aO Senhor S.enador Valdon 
Varjão, na qualidade de Titular, o Senhor Senador Gastão MUI_ler; 

-Em vaga existente, na qualidade de Titular, o Senhor Senado_r Evelá
sio Vieira; 

-'-·Em sUbstituição ao Seilhor Senador Humberto Lucena, na qualidade 
de Suplente, o Senhor Senador Saldanha Derzi; 

-Comissão de Rcdação: Em vaga existente, na qualidáde de Titular, a 
Senhora Senadora Laélia de Alcântara; 

-Em vaga existente, na qualidade de Suplente, o Senhor Senador M_a_u_
ro Benevides; 

-Comissão de Relações Exteriores: Em substituição ao Senhor Sena:
dor Nelson Carneiro, na qualidade de Titular, o Senhor :Se.iiador Ey_elâsio 
Vieira; 

- Enl Vaga existente, na qualidade de Titular, o Senhor Senador Leite 
ChaveS; 

-Em substituição ao Senhor Senador Leite Chaves, na qualidade d_e 
Suplente, o Senhor Senador Teotôido Vilela; 

-Em substituição ãà Senhor Senador Roberto Saturnino, na qualidade 
de Suplente, o Senhor Senador Lázaro Barboza; 

-Comissão de Saúde: Em vaga existente, na qualidade de Suplente, a 
Senhora Senadora Laélía de Alcântara; 

-Em substituição ao Senhor Senador Valdon Varjão, na qualidade de 
Suplente, o Senhor Senador Gastão MUller; 

- CoinisSão de Segurança Nacional: Em substituição ao ·senhor s~maR 
dor Valdon Varjão, na qualidade de Suplente, o Senhor Senador Gastão 
MUller; 

-Comissão de Serviço Público Civil: Em substituição ão Senhor Sena R 
dor Humberto Lucena, na qualidade de Titular, a Senhora Senadora Laélia 
de Alcântara; 

-Em substituição ao Senhor Senador Valdon_Varjão, na qualidade de 
Titular, o Senhor Semi.dor Gastão Müller; 

-Em vaga existente, na qualidade de Suplente, o Senhor Senador FranR 
co Montoro; 

-Comissão de Transportes: Em vaga existente, na qualidade de Titular, 
o Senhor Senador Gastão Müller. 

-Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, meus 
protestos de elevada estima e consideração. - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ~-Serão feitas as substituições 
solicitadas. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles -- Evandro Carreira - Raimundo Parente --Gabriel 
Hermes- José Sarney- José Lins- Mauro Benevides- D_in_art_e Mariz
Teotônio Vilela- Passos Pôrto---:- Luiz Viana -:-Amaral Peixoto- Nelson 
Carneiro - Amaral Furlan - Mendes Canale - José Richa - Evelâsio 
Vieira -- Lenoir Vargas - Pedro Simon - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Está finda a Hora. do Expe
diente. 

PassaRse à 

ORDEM DO DIA 

Presentes na Casa 45 Srs. senadores. No plenário, no entanto, é evidente 
a falta de número para deliberações. 

A Presidência suspenderã a sessão_ por I O minutos, nos tá mos do inciso 
VI do art. 327 do Regimento Interno. 

(Suspensa às 16 horas e 29 minutos, a sesSão éreaDerta àS 16 ho
ras e 39 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Está reaberta a sessão. 
A Presidência confirma a falta de número em plenário para deliberação. 

Em cOns-eqüência, a matéria constante do item n9 1 !Tca-Com-a Vófação sobres
tada em virtude do adiamento da votação do requerimento de que depende. 

As matérias constantes dos itens 2 a 7 _ficam com a votação adiada. A 
matéria constante do item n"' 8 fica com a dísCuSsão sobrestada, face ao adia
mento da votação do requerimento de que depende. 

São os seguintes os itens cuja apreciaçáo é adiada: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 114, de 1981 
complementar (n"' 168/80, na Casa de origem), de iníeiativa do Senhor Presi
dente da República, alterando o Decreto-lei n"' 406, de 31 de dezembro de 
1968, que estabelece normas gerais de direi!o tributário, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.354 a 1.356, de 1981, das Co-
missões: 

..,.... de Constituição e Justiça; 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

(Depe~dendo da votação ctO Requerimento n'1 47/82, do Senador José 
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.) 

2 

Votação, em prftneíro tú.~no, do .ProjetO de Lei do Senado nq 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro BenevidêS, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial Para o comerciãrio, -na forma que especifica, tendo 

PARECERES,~ sob n'sS1l a 814, de!98I; das ComissõeS: 
--de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
- de Finanças, favoráVel, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana -e José Fragelli. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'1 329, de 
1980, de autoria do_ Senador Cunha Lima, que modifica dispbsüivo da Con:.. 
solidaçãq das Leis do Trabalh_(J, para o _fi_rit de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre-a remunerãção, fendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; 
- de Legislação SoCial, favOrávd; ·e-
- de- Finanças, favorável. 

4 

Votação, em primeiro turno, do Pioj6to de Leí do Senado n"' 164, de 
1981, de autoria do. Senador Luiz Viana, que _declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono· da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECER_ES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
--de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e JuStiça. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'1 352, de 
1978, de autoria d_o Senador Âccioly Filho', que dispõ'e sobre ~ ação de aliR 
mentes, tendo 

~PARECER, sob n' U45, de 1981, da Comís~são 
-de ConstituiçãO e1uStlçd, pela cori.sfituCionãlidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

6 

Votação, em primeiro turno) do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
-----de Constituição e Justiça, péla constitucionalidade ejurídicidade; 
- de LegislaçãO Sodâl;- faVoráv-el; e -
- de Finanças. favoráveL 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'1 362, de 
1979, de autoria do Seilador Hliinberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
no 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: -

-de Constituição e JustiÇa; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civíl; e 
- de Finanças. 

8 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto -de Lei do Senado n"' 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 
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PARECERES, sob n's 573 a 576, de l98l, das_Comíssões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciona1idade e juridicidade; 
--de Legislação Social, favorável; 
- de Sáviço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n~s 1 e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reex:ame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Esgot.ada a matéria Constante 
da Ordem do Dia, volta~se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

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

Dependentes, cada vez mais, do bom desempenho do comércio exterior, 
elemento indispensável para minor~u_os efeitos n_efasfos da sempre crescente 
dívida externa brasileira, vemos a mual polítiCa comercial sempre na pauta de 
nossas discussões. 

Reivindicando uma ordem econômica internacional mais justa ç ei:J.uita~ 
tiva, lutamos pela conquista de novos espaços de intercâmbio e lançamos 
nossas críticas às leis restritivas e_egoístas de nossos parceiros mais significafi~ 
vos; ao protecionismo irritante das economias desenvolvidas, que frustram 
nossas perspectivas de vantagem; às regras do GA TI que, revestidas de rou~ 
pagem nova após o recente Tokyo Round, continuam a favoreCer os paíseS r1~ 
cos. (') 

Depois de haver nutrido uma esperança de dias melhores, na expectativa 
do Encontro de Cancún, e) defrontamo-nos com parcos resultados positivos 
e continu-arrios a tentar encobrir o nosso de..s_e_nvolvimento econômico relati
vo, do medo que o rótulo de ~·país recentemente industrializado" ou de "país 
em desenvolvimento avançado" só sirva de motivo para que nos sejam nega
dos os benefícios da cooperação internacional. C) 

E lógico que- estas críticas ou pretensões têm a sua razão de ser. 
Ver desenvolver o seu comércio econôrnico e finaitceirO com outras 

Nações é uma meta, atualmente, de todos os Governos. 
Se os povos socialistas precederam a outros, dando ao Estado atitude 

monopolística na realização das trocas internacionais, também os partidários 
da economia de merca-do reconhecem, de maneira crescente, no Estado mo~ 
derno a qualidade de agente, atar ou operador do comércio exterior. 

Eis por que procurar o nosso _espaço, seguro e reservado, no intercâm~ 
bio, além fronteiras, de bens e serviços, também é atitude dos governantes 
brasileiros. 

Como tantos outros países do Terceiro Mundo notam_os que o comércio 
internacíonal cresce c se expande, mas sentimos que isso se dá em detrimento 
de uma maior participação nossa. 

Isto porque, se, globalmente este comércio conhece anualmente um po
deroso dinamismo trata-se, sem dúvida, de um florescimento desequilibrado 
e injusto. 

A parte mais importante dessas trocas se dá entre países industrializados, 
partidários da economia de mercado, sob a ação das sociedades transnacio~ 
nais e os acordos_ ec_onômicos regionais. (4) 

Se, por um lado, é verdade que as trocas Leste-Oeste ainda não exauri~ 
ram as suas potencialidades, é também inegável que o blo-co, numericamente 
forte dos países do Terceiro Mundo não chega a atingir, de maneira conju-nta, 
20% do total das negociações feitas. C) 

Para citar um dado concreto e digno de confiança relativo ao nosso país, 
relembremos que o "Brasil exporta, atualmente, menos de um décimo do va
lor de seu produto interno bruto, o que, segundo o Embaixador Paulo Tarso 
Flecha de Lima ''é proporção-substancialmente inferior à da maior parte dos 
países industrializados. e) 

Não nos será fáCil mudar de improviso o panorama atualmente observá-
vel. 

E, se iniciamos a década de oitenta com sombrias perspectivaS, se senti~ 
mos que, num mundo bipolarizado ideologicamente, o não alinhamento e a 
independência são fatores que complicam o diálogo com os Dois Grandes; se 
sentimos como o nosso Chanceler, que os contatos e consultas se fazem, 
como se as decisões já estivessem tomadas, resta neto aos adversários e pareei~ 
ros apenas "adaptar-se às realidades'', (7

) não podemos, contudo, adotar uma 
posição de _conformismo ou desesperança. 

E nem tem sido esta a atitude do Brasil que, malgrado todas_ as_crises do 
petróleo, tem sabido delas até mesmo tirar partido, desenvolvendo fontes ai~ 
ternativas de energia e alargando o seu leque de parceiros em matêrias de co~ 
mêrcio exterior. 

Quando o intercâmbíO 1\Jorte~Sul se mO-Sfrava protedonist3, recessivo e 
calculista, descobrimos a possibifídade de incentivar nossas trocas de bens e 
serviços numa perspectiva Sul-Sul. 

Vendemos tecnologia para países da África e do Oriente, consolidamos 
através dO acordo ALADI os vínculos, que nos prendiam à comunidade 
latino~americana e tentamos abrir caminho para conquistar mercados em 
PaíSes sõciafista-s. _ -

Mas, d"este ecumenlsmo, s_em_d_úvida_, sal_u_tar, ainda não tiramos todas as 
lições, nem acumulamos uma verdadeira experiência. 

É p_que afirina, ainda uma vez, o Embaixador Flecha de Lima: (8) 

"Ingressamos na década de 1980 sob a égide_ da incerteza. Esta
mos no limiar de um tempo novo e sofremos por ainda não poder~ 
mos apreender. em toda a plenitude, os contornos da realidade que 
começa a se esboçar. Essa natural ansiedade diante do novo, não 
inibe, poréril, nossa alençào e- nõss_a _ _díspOsição de lutar por mu
danças. 

No _ciciQ que agora se abre para o relacionamento internacio
nal, queremos imprimir as marcas de nosso assentimento e de nos
sas idéias. 

Sab~remos, como país em desenvolvimento, defender com o 
ímpeto que se fUça necessário a elaboração de uma mais equitativa 

.,geomet_riª internac_ion__ill. _b_aseada em_ relações de igualdade e mutua
lidade." 

Não temos razões de duvidar que esta será a meta de nossos negociado
res, nem motivos de descrença nos seus bons resultados concretos. 

Mas, como Legisladores, também devemos dar a nossa colaboração para 
que mudanças aconteçam, senão no cenário ·político~econôrnico-social, pelo 
menos, no campo estrito das normas jurídicas_,_ que regem as operações de tro
ca internacional de produtos. 

Pensamos que talvez representasse um pa-ssatempo útil o fato de tentar 
evocar_ algumas regras e princfpios que compõem o quadro normativo de nos
so comércio com outros povos para testar~ lhes a eficiência, a flexibilidade, a 
segurança. 

Pois, se é verdade que o comércio exterior luta pelo desenvolvimento, 
não é menos certo que ele postula também a segurança que lhe advirá de re
gras jurídicas cómodas e precisas previsíveis e equitativas. 

Jean Sêhapira, C) escreverido um pequeno livro sobre comércio interna
cional, inicia~o com uma pergunta, que gostaríamos de refazer aos nobres Se~ 
nadares. 

Indaga o mencionado autor: 

""Que serviços a empresa comprometida no comércio interna~ 
cional pode esperar do Direito?" 

E, de início, podererhos notar quão irfi.portante é, na matéria, a posição 
do legislador que, nos vários países, serVe às necessidades das firmas exporta
doras em suas negociações do cotidiano. 

À indagação interrQmpida ~á o autor francês urna tríplice resposta: 

"Primeiramente, a empresa espera que lhe sejam dadas garan~ 
tias no exterior, segurança e liberdade de seu pessoal, assim como a 
livre disposição de seu ativo. 

Ela conta com a proteção diplomática das autoridades nacio
nais: 

E- assim visa, sobretudo, o jogo -das regras de Direito Interna
cional Público, que governa as relações entre os Estados. 

Em segundo lugar, a empresa espera o máximo possível de or
ganização no quadro económico em que vai evoluir (acordos mone
tários, alfandegárlos, relativos aos produtos básicos, etc). 

Intervém neste ponto um ramo eSpecial do Direito Internacio
nal Público, que é o, atualmente, denominado Direito Internacional 
Econôrnico. 

Em terceiro lugar, espera, finalmente a empresa que suas re
lações de ordem privada com as firmas estrangeiras obedeçam are
gras côrnodas e_ precisas, aceitas por todos os interessados. Eis o 
conjunto_de regras formado pelo Direito Internacional dos Negó-
cios." 

Sr.- Presidente, Srs. Senadores, não pret~_!!_demos tratar aqui nem do Di
reito Internacional Púbtrco, ilerrl do florescente Direito Internacional Econó
mico. 

__ Construir a_s- regras e prindpios, que cOmpõem estas matérias, é missão 
especffica dos diplomatas e do Ministério das Relações Exteriores, embora 
nos caiba sempre a palavra final na aprovação ou não dos acordos e tratados 
intentacionais eventualmente negociados. 
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O Sr. Bernardino Viana- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre Senador_ 
Jutahy Magalhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Com muito. prazer. nobre Senador 
Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana- Estou observando o tom sombriQ com qUe V._ 
Ex• traça seu raciocínio no pronunciamerito que faz nciffaTáfde. Apesar de 
todas as programações que temos feito? das atividades que temos desenvolvi~ 
do, nós encontramos, no mundo atual, um comércio, um mercado frio, Seja 
ele no Ocidente, seja no Oriente. V. Ex•, com muíta sabedori_a, no seti discur
so, vem citando alguns pontos que devemos adotar, para que possamos ser 
mais agressivos a fim de penetrarmos nesses mercados. E então, como filoso
fia princip31, V. Ex• indica a proteção e a garantia que se devam dar à empre
sa para que ela possa negociar, faZer seus negócios com tranqüflidade. Isto é 
realmente essencial~ para que possamos merecer a confianç-a não s_ó dos nos
sos compradores e fornecedores.do _exterior, mas que tambêm protejamos os 
nossos exportadores e faciliternás os riegóciós dos nossos importadores. Para
benizo V. Ex• pelo brilhante e profundo discurso que faZ na tarde de hoje. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex• pela contri
buição valiosa a este pronunciamento_. 

Não espero ser sombrio, Senador Bernardino Viana. Talvez V. Ex• tenha 
enconttado _esse ar, possivelmente devido ao ambiente que estam às vivendo 
aqui no Senado. Fico realmente triste quando vejo, Sr. Senador, numa 
quarta-feira, dia de presença maciça neste Congresso, numa hora como esta, 
o plenário vazio. Não é cu_lpa de Bancada do Goverrio nem Bancada de Opo
sição, deve ser por falta de condições de podermos votar as matérias que es
tão na ·pauta. Todos nós deveremos juntar nossas maõs, sem que pensemos na 
política partidária, para trazermos a este plenário o número necessãrio" para 
votarmos as matérias. 

Fujo, portanto, neste contra-aparte, ao assunto do meu pronunciamen
to, que o considero de uma matéria importante. Fico até surpreso de merecer 
o aparte, porque o assunto talvez seja um pouco maçante para os Srs. Sena
dores e para aqueles que nos ouvem, mas acredito seja um assunto que vai 
merecer o estudo e exame daqueles que realmente se preocupam com o 
problema do comércio exterior. 

Situar-nos-emos pura e Simplesmente na terceitá]fátte da resposta, asa
ber, no campo do Direito Internacional dos Negócios ou, em linguagem, tal
vez ainda mais precisa, no domínio do chamado Direito dos Negócios· Inter
nacionais. 

Na verdade, sobre parte deste complexo ramo do Direito, ainda detemos 
uma grande competência normativa, embora não tenhamos tido, nos útlimos 
tempos, nem muita vontade nem inspiração para, eventualmente, mudar as 
regras do jogo, idealizadas pelos [~isladores, que, d!! longa data, nos antece
deram~ 

E sabido que o Direitos dos Negócios Internacionais não é ainda, como_ 
deveria ser, um Direito originário- de fOilfes realmente internacionais. 

As soluções do dia a dia a serem dadas pelos juízes, quando dos conflitos 
internacionaís; anômalos ou portadores de elementos de estraneídade, ainda 
são predominantemente buscadas no ordenamento jurídico nacíonal. 

E~ta é uma das muiorcs distorções atuais no que tange às relações econó
micas internacionais. 

É que, não existindo nem o legislador, nem o juiz realmente suprãnacio
nal, as relações cconômicas internacionaiS são Soludona,d_as qúãse sempre por 
normas jurídicas nacionais. 

Em outras palavras, trata-se a relação originariamente internacional 
como uma simples relação interna, mesclada de elementos estrangeiros. 

A maior concessão que fazem os Estados, para conseguirem um mínimo 
de coeXistência ·pacífica, é admitirem, nos casos-concretos, uma certa partilha 
de competências entre ele.~. isto é, a relação económica internacional será re
gida por um direito. sem dúvida nacional, mas que pode ser um direito es
trangeiro qualquer e não, sempre e forçosamente, o direito do foro ou o direi
to do juiz que está decidindo o litígio, 

Fizemos esta observação prévia para que nos fosse mais fácil demonstrar 
que _as relações económicas internacionais têm sua fonte normativa no Di_re_i
to Interno, mais precisamente, nas chamadas regras de Direito Material e nas 
regras de conflito ou de Direito Internacional Priv:;tdo, que cada Estado ela
bora, soberanamente, para vigir no âmbito de seu território. 

Uma análise mais pormenorizada mostrará ao estudioso que algumas 
questões cruciãis oU -essenciais para o bom andamento dos negócios ou estão 
submetidas a uma legislação arcaica,_ ou são reguladas por princípios tnuíto 
rígidos, ou não receberam ainda tratamento da parte do legislador, ficando 
sob a égide de uma jurisprud~ncía inde_c_isa e nu_tuante. 

_ Qu_ísérãrilQ!f destac~f alg_uma~ d~_tas ql!_est<?es, que pertencem, ora ao 
domínio do Direitõ Interno, Mater_ia_l ou Substantiyo, ora ao domfnio do Di~ 
reito Internacional Privado, no seu sentido ffiais á.m-plo. 

Escolhemos quatro assuntos que, em nossa opinião, precisam se subme
ter a uma espécie de cirurgia -plástica pa-ra si3pieSentãrem;-de maneira mais 
-atraente, ao eSPíiito 0"-e" nosSOs parCeiros co-metcláis do eXterior. 

_Se estas reformas não acontecerem, talvez permaneça pequena a credibi
lidade ou a çontiabilida,dej1,1rídica de nosso pais, não só" quanto ao estrangei
ro que aqui queira realizar transações·e investimentos, como também quanto 
ao próprio negociador brasHCiro, que não se sentitã protegido ao contratar 
com alienígenas. 

Reflitarrio"s· sObre OS seguinteS pontos: 
--Os contr~tos ínterpaçio_nais e a lei~ qUe se-lhes aplica no Brasil; 
- As sociedades estrangeiras e o seu- r~iiinê jUrídico no País; 
-- A solução brasileira em matéria de imunidade dos Estados à.juris~ 

dição local; 
- 0- problema da homologação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos 

laudos arbitrais estrangeiros. 
Evidentemente, inúmeros_ outros pontos carecem de reformulação, mas 

as quatro referidas questões _nos parecem mais significatiVas que outras para 
o bOm flUxo do coinéiCio exieriof: 

Comecemos pelos contratos internacionais, cuja i"egulamentação pelo 
Dín!iiO Internacional Privado é tão simples, que nos PareCe Simplista, se não 
simplória. 

Enquanto a maioria dos países da comunidade internacional trata a ma
téria com certa nexibilidade, de~xando ao_s interessados a liberdade- (limita~ 
da, sem dúvida, por vários rileCanismos)- de escolha da lei aplicável a seus 
contratos internacionais, o art. 9~ de nossa Lei de Introdução ao Código Civil 
trata-os com um~ disposição i~flexív~l, imperativa e unilateral:(l 0

) 

'"'Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país 
em que se constituírem~'' 

"A obrigação resultante do co-ntrato reputa-se constituída no 
lugar em que residir o proponente." 

Realmente é chocante a unilateralidade desta regra. 
Não fez o legislador de 1942 nenhuma das distinções que, normalmente, 

são feitas nas legislações estrangeiras. 
Tratou a obrigação internacional proveniente do contrato, da mesma 

maneira ·que as obrigações- que ilos vêm da -lei ou do delito. 
Não distingUiu a obrigação voluntária, da involuntária; não separou o 

ato do fato jurídico. -
Não fez a distinção, normal em nossq sistemajuridk?, entre os contratos 

civis e os comerciais. 
Não deu regime jurídico especial ao contrato de trabalho, nem ao con

trato de consumo, como, atualmente, é de praxe. 
Não impôs, e isto era coisa desconhecida à época da Lei de IntrodUção 

u-o· Código Civil, u obrigatoriedade das leis imperativas ou de polícia, que te
rão, segundo as legislações modernas, de ser aplicadas em qualquer contrato 
vinculado ao território, onde _a.tuam. 

Baniu o principio, que era característico de nosso direito anterior, asa
ber, u autonomia das partes e_m mat~ria de escolha da lei aplicável aos contra
tos internacionais.( 1_1) 

_E_ com isso, em nossa opinião, é criticáVel sob o ponto de vista jurídico, 
econôm-ito~ psicológico, poHtico, histórico e prático. 

E por que razões? 
Pórque o direito comparado mostra que esta atitude é isolada e lamentá

vel tendo em vista que, já se disse, até mesmo que o princípio da autonomia 
du vontade, em matéria de: lei aplicável aos contratos internacionais, é um 
verdadeiro costume_ internacional ou parte do Direito Internacional Público, 
como costume seguido pela comunidade das Na_ções. 

Há autores que pretendem que a não aplicação do princípio- (como é o 
caSo do Brasil, desde 1942)- é suscetível de acarretar a responsabilidade in
ternacional dos Est<1:dosjá que pertence el1? ao patrimônio jurídico comum de 
todos o_s países. 

Para comprovação desta universalidade do princípio, cita-se o _exemplo 
da Rússia e de outros paí.se<t socialistas que, adotando na ordem interna um 
maior dirigismo contratual, mantêm a autonomia das partes na escolha de lei 
aplicável aos contratos do comércio ex.teriqr. 

Do ponto de vista econômico também a adoç.ão rígida da lei do lugar da 
constituiÇão_do contr.ato é -u_m mal, pois é sempre onerosa para a parte brasi
leira, que-quiSer-ver ó seu_ contrato regido por leis estrangeiras: ela terá sem
pre de Lr contratar ein paíS e-stra-ngeiro para que nele situe o lugar de consti
_tuição do contrato, 
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A não ser que, u-sandO de fraude, diga sempre que foi a parte estrangeira 
que teve a iniciativa -de contratar, já que, nos acordos à distância, o "contrato 
reputuMse constituído no lugar em que reside o proponente", isto é, o autor da 
oferta de contratar. 

Psicologicamente também é prejudicial forçar as partes interessadas à lei 
do lugar da constituição do contrato. 

Como já se disse muito bem, cumpre-se melhor a lei, quando ela pode Ser 
escolhida do que quando ela nos é simplesmente imposta. 

Sob um ponto de vista político, compreende-se que o legislador de 1942, 
ao banir a au_tonomía de ~colha das partes e impor a lei do lugar da consti
tuição do contrato, quisesse aplicar a lei nacional de maneira mais freqüente, 
tendo em vista que a anterior liberdade de escolha pelos interessados deixava 
sempre preterida a legislação brasileira. 

Mas não se deve esquecer de um detalhe: a lei do lugar da constituição 
do contrato não é_ fQrços_amente sinónima de lei brasileira. 

A lei brasileira só será-ap1icãvel aos contratos internacionais aqui consti~ 
tuídos. Quando o lugar de constituição for um pafs estrangeiro; sua leí regerã 
o contrato, mesmo que o litígio a que ele der lugar tenha de ser solucionado 
pelo juiz de nosso País. 

Se tal for o casO, o jUiz nacional, embora em território brasileiro, terã de 
aplicar a lei estrarigelr"a, em razão de ser no exterior, o lugar de constituição 
do contrato. ·-· _ _ 

Sob o ponto de vista histórico, a atuarLei de Introdução rompe com a 
nossa tradição anterior e busca um princípio velho de alguns séculos, pois a 
lei do lugar da constituição do contrato foi a preferida pelos primeiros inter
nacionalistas, que viveram nos século_s XI e XII e nãQ tínham conhecimento, 
nem de longe, da possibilidade de contratar à distância por telegrama, telex 
ou telefone. 

Atualmente, é cada vez mais freqüente o contrato internacional à distân
cia, bem como sempre mais difícil de se determinar com precisão o lugar da 
constituiç5o de um contrato. 

Enfim, numa perspectiva meramente prática é sempre melhor deixar os 
interessados escolherem o direito contratual. 

Têm eles, em geral, experiênCia longa no ramo de negócios, que praticam 
e conhecem bem qual é, para cada caso, a legislação mais conveniente. 

N5o é de se presumir que o experimentado e calculista comerciante inter
nacional vá escolher uma lei por simples capricho ou vontade de fraudar a lei 
normalmente aplicável. 

Se o Direito Internacional Privado Brasileiro continuar acolhendo 
princípio tão superado é fatal que haja total evasão ao nosso sistema jurídico 
e que os interessados, ao invés de submeterem seus eventuais, litigios ao juiz 
brasileiro, resolverão pura e simplesmente levar a pendência ao árbitro, que 
pode julgar até por eqUidade, sem respeitar o direito estrito, bem como deci
dir a questão mediante usos e costumes, que os profissionais interessados no 
comércio internacíonal idealizaram para cada tipo de negócio. 

Não devemos nos esquecer de que, se ê restrito o nosso poder de discus
são e de barganha, quando negociamos com os países do Hemisfério Norte, 
no diálogo Sul-Sul que, atualmente, se instala, nossa posição é igualitária, se 
não superior. 

Assim, é desejável que a norma reformulada se aplique em todos os ca
sos, na sua previsibilidade, para que não haja, nas diferentes relações, dois pe
sos e duas medidas, pelo fato de estarmos diante deste ou daquele parceiro. 

O Sr. Lázaro Barbo::.a- Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, nobre Senador. Com mui
ta honra. 

O Sr. Lázaro Barbo::. a- Sr. Senador Jutahy Magalhães, o tema que V. 
Ex~ traz, hoje, à discussão_ é, realmente, da maior importância. E não há 
como negar que o Direito legislado brasileiro sobre comércio internacional jã 
está mais do que arcaico, superado. E como o tema é efetivamente árido, aca
ba acontecendo o que V. Ex• acentua no seu discurso: quase sempre a própria 
legislação brasileira acaba sendo burlada. As pendências, via de regra, aca
bam resolvidas pelo sistema de arbitragem, como V. Ex• muito bem acen
tuou. Acho, eminente Senador Jutahy Magalhães, que seria interessante que 
a ComissãO de Relações Exteriores do Senado pudesse inclusive fazer um 
simpósio, convocando para ele técnicos, juristas, doutos na matéria, a fim de 
fornecer subsídios para serem [evadas a debate, nesta e na outra Casa do 
Congresso Nacional, a fim de reformularmos a legislação pátria, sobre este 
assunto tão import<:tnte. Mas quero, eminente Senador- de par com as mi
nhas congratulações pela importância do tema que V. Ex" traz a debate e pe
los sete anos que tenho a honra de ter assento nesta Casa- dizer que é a pri
meira vez que ouço um discurso versando sobre essa matéria. E V. Ex", é bem 
verdade, sempre traz a debate no Senado Federal problemas da maior enver-

gadura, problemas difíceis de sobre eles se fazer uma análise m'aior. Mas que
ro também neste aparte, eminente Senador, acentuar aqui uma observação a 
respeito das queixas de V. Ex• de falar sobre esse assunto tão importante num 
plenário vazio, numa plena quarta-feira, e dizer a V. Ex• que, em verdade, o 
que vem acontecendo no Coiigi-Csso Nacional não é novidade alguma. Não. é 
nçvidadc, porque-o Partido do" Governo, que iem -maioria nesta e na outra 
Cri.sa do Congresso Nacional, talvez mal acostumado com a prática do regi
me arbitrário, costuma deixar sempre os problemas mais sérios para serem -di
rimidos pelo Poder Executivo ao seu talante, e os projetas mais complexos 
para serem apr6vádos nas duas Casas do Congresso Nacional pelo nefano 
instituto do _decurso de prazo. Veja V. Ex•, já há duas semanas tentamos reu
nir a Comissão MíSta enGarregada de analisar o pacotinho, em má hora enca
minhado ao Congresso pelo Presidente da República, e ontem, até às primei
ras horas da noite, embora a representação da Oposição se fizesse presente, se 
não na sua totalidade mas com mais de dois terços da sua composição àquela 
Comissão Mista,_@ _Partido de V. Ex• se en_contrava presente apenas o Presi
dente. E o PartidO-de V. Ex• é majoritário naquela comissão, como o é tam
bém em todas as comissões mistas e técnicas permanentes da Casa. Concordo 
com V. Ex• que é lamentável ql!_~_isso ocorra, que a valorização do Congresso 
Nacional passa, sobretudo, pela presença dos parlamentares, pela não obe
diência cega ao Poder Executivo, mas pela presença, pelos debates, dos assun
tos q~~ cfetivamente interessam ao País. 

O SR"JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex• a gentileza do 
seu aparte, Senador Lázaro Barboza, porque V. Ex" mostra que esse pronun
ciamenro teve, pere menos, um significado: talvez uma semente jâ esteja 
lançada. V. Ex~ fala na necessidade de estabelecer um símpósio na Comissão 
de Relações Exteriores, para tratar desse assunto. V. Ex• poderia ter me en
vaidecido, dizendo, como disse, que era a primeira vez que se abordava esse 
assunto nos sete anos que V. Ex• está aqui, nesta Casa. Sempre tenho procu
rado, nobre Senador Lázaro Barboza, trazer assuntos que não são de nature
za político-partidária: são políticos os assuntos. 

O Sr. Lá:aro Barboza - E verdade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas não tenho trazido assunto de 
naturez"! político-partidária. Tenho procurado debater, aqui, com os meus 
companheiros, assuntos corno: Educação, Agricultura, agora, como Comér
cio Exterior, amanhã, depoi5 Reforma Tributária, como já foi aventado aqui. 
Esses assuntos que dizem respeito à vida de nosso País. 

Mas, da segunda parte do aparte de V. Ex•, eu teria que discordar, Sena
dor Lázaro Barboza, porque o nosso mal é exatamente ficarmos procurando 
desculpas para o nosso não comparecimento. Não é por uma questão de prer
rogativas, não é por uma questão de decurSõ de prazo que nós deveremos es
tar aqui; é esse sentido pessimista que eu· tenho procurado fazer que não exis
ta entre os nossos companheiros. Nós temos que ser otimistas, acreditar, mes
mo de leve, que alguma coisa do que é dito aqui é levada a sério, de apresen
tarmos sugestões, como pretendo fazer no decorrer de meu pronunciamento, 
e não ficarmos nos criticando mutuamente Partido do Governo, Partido de 
Oposição, pela ausência de todos, porque obrigação de votar não é do Gover
no, é de todos. 

O Sr. Lázaro Barboza _.:_ V. Ex• me permite? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

O Sr. Lázaro Barbosa- Quero acentuar, para fazer justiça, que V. Ex" 
tem efetivamente trazido ao conhecimento da Casa, ao debate e apreciação 
deste Plenário matérias da maior relevância, seja no campo da Agricultura, 
seja no campo da Educação, seja quanto ao problema fundiário e, agora, V. 
Ex~. mais u01a vez, inova, trazendo ao debate esse asunto tão important_e que 
é a nosSa legislação sobre o comércio internaCional. Parabéns a V. Exf. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço, mais uma vez, a V. Ex•, 
que tem sido tão gentil com este seu colega. Em quase todos os meus pronun
Ciamentos, V. Ex~ sempre interfere, com a sua gentileza, com a sua lhaneza de 
trato. 

O Sr. Lá:aro Barboza- Faço justiça a V. Ex' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES..,.- Uma das grandes coisas que conse
gui neste Senado foi manter esse relacionamento com V. Ex•, com o Senador 
Bern<.!Tdino Viana e tantos outro~ companheiros. Mas V. Ex• tem sido sempre 
constante cm suas intervenções, _nos pronunciamentos que tenho feito nesta 
Casa. 

O Sr. Bernardino Viana- Senador Jutahy Magalhães, permite uma li
geira intervenção? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 
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O Sr. Bernardino Viana- Sei'fador, eu não me situei bem no aparte ante
rior que dei ao discurso de V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, V. Ex• situou-se muito bem! 

O Sr. Banardino Viana......:. Mas, eu gostaria de dizer que V. Ex• traz, ao 
lado das dificuldades por que atravessa o mundo neste momento, a dificulda
de de se fechar e fazer negócios, os entraves e senões da nossa legislação que 
trata das relações de troca, isto é, o Direito Internacional Privado. Então, V. 
Ex~ aponta que devemos consertar, acertar, votar, atualizar determinadas 
normas para que possamos agilizar as nossas transações ou torná-l~s mais se
guras. mais eficientes. Eu nãó ritc expressei beiil. Portanto, eu queria fazer 
esta ressalva. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Muito pelo contrãrio, V. Ex• se ex
pressou bem, inclusive soube interpretar o ambiente que estava pairando no 
Senado. 

Mas, quero dizer u V. Ex' que agora vou entrar no assunto porque é inte
ressante e curioso. principalmente. 

Se, como vimos, em mo.tt!ria de lei <.Jplicável aos contratos internacionais, 
nosso direito interno é simpli:<.ta e incompleto, em se tratando do regime dado 
às sociedades estrangeiras, ele é ambíguo. 

Ambíguo e anacrônico, pois, somos, neste assunto, ainda regidos por 
dois decretos-leis dos tempos de Vargas, a saber: a Lei de Introdução ao Có
digo Civil (Decn::to-lci n" 4.657, de 4-9-1942), que rege as pessoas jurídicas es
trangeirns, de modo geral e a Lei Ivfiranda Valverde (Decreto-lei n~' 2.627, de 
26--9- 1940), que traça o regime jurídico específico das c_ompanhias ou so~ieda
des anónimas estrangeiras. 

Na verd<.Jde, graças ao art. 300 da atual Lei nç 6.404/76, que reformulou 
nosso direito-em matéria de sociedudes por ações, permanecem vigerites da le-
gislação anteder de 1940, os artigos 59 a 73~ - - - -

Sendo assim, o regime jurídico das companhias estrangeiras mantém-se, 
entr~ nós. inaltt:r<.ldo, mesmo que a recente lei sobre as sociedades por ações 
tenha modificado, profundumente, o nosso direito comercial, no particular. 

E noS!ias normas jurídicas se apresentam com certa ambigüidade, como 
veremos, sobretudo analisando o art. 64 da legislação anterior, atualmente 
mantido. 

Eis a suu íntl!gru: 

"Art. 64. As socied~ldes anônimas ou companhtas estrangei
rns. 4ualquer que seja o seu objeto, não podem, sem autorizaçâo do 
Governo FederaL funcionar no País, por sí mesmãS, ou por filiais, 
sucursais, agencias, ou estabelecimentos que as representem, poden~ 
do. todavia. ressalvudos os ~.:asas expressos em lei, serem acionistas 
de sociedad~ anónima brasileira." 

Ora. é inegá\·c\ que a primeira parte deste ~lrt1go é de extrema severidade, 
t.jue nos vem desde os tempos imperiais c corresponde à nossa evoluçilo his
tórica. 

Ela se c_xplica- a:->sim: 
Pode unw companhia estrangeira rcali.wr a tos esporádicos no Brasil, co

mo. por exemplo, acionar ou ser acionada em justiça, sem necessidade de au
tori7açi.'in governamental. 

Entretanto. se ~1uiscr ter aqui qualquer tipo de utívídade permanente. 
atra\és tk filiais. sucursais. agências ou estabelecimentos necessita autori
za~tiü g:owrnarnental c tem de se submetef. como relembra o art. 11 de nossa 
Lei de lntrodu~,;ào ao Cúdif!n Civil. à legislução brasileira. 

Note-se. rois. que, neste ponto, o direito brasileiro é tão severo e vigilan
te 4ue não faz. nem mesmo a conhl.!cida distinção doutrinária de outros po~ 
vos. entre !ílial e sucursaL 

É .:omum, no direito dç outros Estados. ver a filial. dotada de pcrsonali~ 
dade .iurí<.lica destac.<.t<.la da personalidade da matriz. regendo-se pelo direito 
h.1caL enquanto que uma mera sucursal. não tendo vidajurídicalndependente 
e personalidade! própri<.t continu;t sempre governada pela lei estrangeíra. que 
rege a matril. de que é <~réndice. 

Nós partimos da idéia, nem sempre correta nos casos concretos, de que a 
lei brasileira é a menos favnr[tvd à companhia estrangeira e a que melhor 
consulta os interesses nacionais. E não fazemos_difereilç;a entre filiais e sUcur
sai-:, aplicando a amhas o direito brasileiro. 

Mas. é inegável que nossa legislaçi:io atual acolheu tantal inovações 
norte-americanas, favoráveis às ~mpresas que, certamente, da aplicação de 
noss<.J regulamentaç~o sobre sociedades por ações muitas companhias estran
geira!. tirarão benefícios, que não teriam no próprto país de Origem. 

Isto deveria ser r~tra nós motivo de alguma reflexão se queremos, real
mente. manter algum controle sobre a vida das emrresas transnacionais em 
nosso espaço económico. 

Mas, o que mais Surpr.eende, no direito positivo brasileiro, é o final do 
mencionado <.Jrt. 64, da antiga lei sobre sociedades por ações, ainda vigente. 

É que, considerando a compra de ações de companhias brasileiras por 
sociedades estrangeiras como ato isolado e esporádico, nossa legislação per
mite que estas comprem o controle acionârio de nossas empresas, sem, nem 
mesmo, necessitarem de qualquer autorização do Governo. 

E o expediente é tão oomum e tão incontrolado que a estratégia normal 
de implantação da transnacional no Brasil é, exatamente, a compra de ações, 
que levarão ao controle e- à constitu-ição de hofding.~. 

E esta prática imperceptível tem tendência a se agravar com as modalida~ 
dcs novas de aquisição de controle acionário que a nossa atuallegislação pas
sou a udrúitir. 

Em nossa opinião, cahc ao legislador mudar um pouco o panorama ex
cessivamente liberal, que jú nos é familiar: 

O Sr. Lá:aro Barbo:a - Esta, eminente Senador, é urna colocação 
grave no discurso oportuno de V. Ex' A legislação sobre o assunto precisa, 
não apenas sofrer leves, mas profundas modificaçõest porque o que vem 
acOntecendo é que empresas estrangeiras, de forma sutil, vêm abocanhando 
empresas brasileiras, vêm tomando _conta do mercado brasileiro, em certos 
setores, com danos claros aos interesses do País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mais uma vez, agradeço a interfe
rência de V. Ex• !10 meu pronunciamento. Quero dizer que, na Bahia, há pou~ 
co tempo, tivemos um problema -desse tipo. TivemOs uma empresa estrangei
ra que comprou o controle nacional de uma empresa que lá exercia suas 
funções. E. mais grave, nobre Senador, é que as empresas nacionais 
beneficiam-se das nossas legislações de [ncentivos, de créditos subsidiados e, 
depois de obterem esses benefícios, passam seu controle acíonário para uma 
empresa estrangeira. 

0- Sr. Lá:aro Barbv:a - É verdade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Deveria haver, na legislação, algo 
que proibisse,- que fizesse com que essa empresa nacional restituísse tudo 
aquilo que recebeu de benefícios na hora em que tivesse que vender seu con-
trole acionário. -

Não devemos proibir que haja um controle acionário de parte de outras 
empresas, mas não podemos dar os benefícios que se dão a uma empresa, por 
ser nacional, àquele que compra um controle acionário. 

O Sr. Lá:aro Barho:a- Muito bem! 

O SR. JUTAHY MAGALH.ÃES- Então, este é um dos exemplo' que 
eu poderia citar. que fizeram com que levantássemos os problem~1s na tarde 
de hoje. 

Em terceiro lugar, queremos denunciar também a neces..;idade de ntJrmas 
legisladas nacionais para regular os problemas yue vão surgindo, de maneira 
crescente, com o comércio internacional sempre mais dinâmico. da imunida
de ou não dos Estados estrangeiros. ou de suas agências. frente aos tribunais 
hra:<.ileiros. 

Durante muitos anos, estas questões eram. por toda parte, tidas como do 
Direito Internacional Público que. dt: maneira costumeira. st1!:!eria que, dado 
o princípio da igualdade soberana das Nações, nenhuma delas poderia ser 
compelida a responder, perante a justiça local, por faltas tlU 11misstles. 

Era o chamado princípio da imunidade absoluta dos Estados às juris~ 
dições e-.trangeiras. 

Segundo ele. um Estado só se submete a tribunai~ de outro~ países, vo
luntariamente, e nunc:-a por comando do Poder Judiciário estrangeiro. 

O Brasil acolheu e aplicou este princípio, mas. atualmente, hil juí.les de 
tribunais inferiores que se rebelam contra o excessivo liberalismo do princí-
pio. 

:"-Jum mundo em que os Estados são. cada veL mais. agentes do c0méróo 
exterior. não mais se justifica dar sempre às agências pl1blicas, que negociam 
em nome deles. a tradicional imunidade absoluta. 

Há que distinguir os atos que o Estado estrangeiro pratica como poder 
soberano (ius imperiiJ daqueles que exercita como qualquer pessoJjurídica de 
direito privado, negociando na vida internacional r ius ~e.llionis ). 

Se os atos de império deveriam permanecer imunes às sanções do.-; tribu
nais estrangeífoS. tal não se dá no tacante aos a[os de mera gestão. 

Surge assim em muitos ordenamentos jurídicos nacionais a noção de 
imunidade relativa, e não mais absoluta, dos Estados. 

Estados Unidos (12) e Inglaterra, ( 13) países que. normalmente. não são 
muito simpati7antes do direito legislado promulgaram leis recentes para aco
lher os resultados mais severos da modema __ evoiução. 

E o legislador brasileiro? 
Continuará deixando evoluir a jurisprudêncía nacional ao sabor das cir

cunstâncias? 
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Enfim, queremos fazer ainda uma rápida alusão ao problema da arbitra-
gem frente à ordem jurídica brasileira. . 

Não é desconhecido daqueles que têm uma certa vivênCia- cOm o comér
cio exterior que a ·grande multiplicidade dos direitos nacionais, as suas lacu
nas ou o seu anacronismo, tem levado os participantes dos_ negóCíos iilterna
cionais a submeter seus conflitos aos tribunais arbitrais, que aplicam, predo
minantemente, usos e costumes profissionafs. 

As decisões arbitrais, segundo as estatísticas, são quase sempre cumpri
das, voluntariamente, entre os profissionais do comércio inte_r_n.acional. 

Mas, como em toda sociedade humana, também no mundo dos negócios 
não é de se excluir a_ __ má fé, a má vontade e a desobediência à_ sentença. 

O Sr. Gabriel Ht?rmes - V. Ex' concede um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

O Sr. Gahrie(lfermes- Nobre Senador, já nos habituamos a verificar 
que V. Ex' tral p<1ra este Plenário problemas que precisam realmente ser estu
dados. Tomei. realmente, a liberdade de interromper V. Ex', precisamente 
quando V. Ex~ disse que o legislador precisa tomar conheciinento, estudares
ses assuntos. E precisame-nte o que V. Ex' está fazer1do e é o que nós, nesta 
Casa, precisamos fazer: não deixar esses assuntos quase que a mercê, diga~ 
mos. assim, dos Ministérios e dos grupos que, dentro dele, os est1,.1d.am. 
Congratu\()-me com V. Ex~. pois, é um assunto profundo e que precisa seres
tudado pelo Senado e pela Câmara. Minhas felicitações a V, Ex.• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Muito obrigado, nobre Senador 
Gabriel Hermes. tamht::m V. Ex~ é daqueles que participam dos debateS e dos 
assuntos que twgo ao plenário. Mas, veja V. E.x•, como eu vejo, infelizmente, 
que ussunto como esse não merecem nenhuma repercussão. Mas não é isso 
que nos deve kvar ao pt.--ssimismo porque. aqui, neste pronunciamento, faço 
quatro sugestôcs. Trt:_s, dependem um pouco dos Legisladores, e uma, afinal, 
depender~! exclusivamente do Supremo Tribunal Federal. Mas, são sugestões 
que, espero ver. como jâ disse ao Senador Lázaro a~_rboza, sejam como se-
mentes lançadas e que aqui norcsçam, porque nós temos condições de, apre
sentando c. ... sas sugestôc~. como Legisladores, transformarmos ~m lei aquilo 
que o consens1.1 dt!St<l Casa assim decidir. 

Prosse!!uindo. Sr. President~. e, quando esta hipótese menos frcqüentf 
acontt::cer. cabe ao interessado solicitar, no país estrangeiro onde quer ver 
exo;!cutada a decisão obtida, à::; autoridades locais o exequatur ou a homo lo~ 
g:.h,;i'u) dü laudo alienígena. 

Ora. nosso Supremo Trihun::~l Federal tem imposto como condição pré
., 1;1 <1 6!-!a homolo!!açào que o laudo arbitral, antes de vir a ele, tenha sido 
-.uhn1et1do também ao ~.:rivo e à homologação do poder judiciário do país de 

F!-<ta ex11!.Cncia é justifidvd num país de forte tradição judiciarista, que 
detcrminu que tambêm as deçisões í.Ubítrais brasileiras, para terem valor no 
Brasil e poderem ser executadas. devem passar pela supervisão da autoridade 
iudic1úria do lu~ar pretendido de execuçào. 

S~ <.l':'IJn é para ;,h próprias dedsÔc:-; arbitraiS nacionais, por qUe dar tra~ 
t~1menL11 privilegiado à:-. estrangeiras, admitindo que elas aqui pudessem ser 
homologadas ~em o requisito, que JUlgamos essencial'.' 

Reconheçemns a força do argumento. mas admitimos que a exigência_do 
Supremo f rihunal Ft.:-lkral possa contribuir para a prole_çào e_xcessiva do exe--
cu~adn n{) Br<l"il. 

É~ ljllt:, fav\lrçceth.ill a0 mi.xuno o instnuto da arbítragem, muitos países 
wrnouam d1~pcnsávc1 a homn[og<.~çào dv laudo arbitral pelo juiz mterno. 

1 orna1n a relerida ~enten~.;a executavel, sem_ necessidade de::.ta inter
·vcn~,-·,to .Judh."J~d loçal, que, cm alguns pni.<ies, é até mesmo proibida. 

~ena. plH". justo t.:xig1r do mteresS.;\t_1o na ex:ecuçào no Brasil, que nos 
tra~<l o l.:OlllfH\J\J.rue de um ato r.:umplcment;.tr dt:: homologação judicial. in
'l!"pens;·JYel para nos, mas proibido e 1m passivei de ser obtido em alguns pai~ 
~c~ o;:..;tr<.mgciros·? 

Pen~amns aue n~m c, embora sa1bamos que legislar sgbre esta última ma
tt:rl<t nào C n1a1s alnbUtí.;liú do Legislativo, Jcsde que COmpetência privativa 
do Supremo Tribunal l:cderal. estamos convencido_s de que ela, tanto çomo 
;.1~ ,.)utros trés tópico:-; menr.:ionados. çiamam por refonna. 

Só a~sim os parceiros cornerdais do ür..~sil terão o mfnlmo-de previsibili
dade e pmteçüo dn direiw que. entre nós, rege os tão importantes negócios 
internacionais. 

Fontes: 

ll) HUBERT. A.- TOKYV k.tH•ND: les habits neufs du commerce 
international. ln Revuc du Marcht! C~Jllloo~•nl, n'i' 232, décembre 197_9, p. 537~ 
541. 

(2) MINISTRO SARAIVA GUERREIRO, Alocução proferida na 
Reunião Internacional sobre cooperação e desenvolvimento, Cancún, 22-10-
1981, publicação avulsa do Imúaty. __ _ 

(3) EMBAIXADOR FLECHA DE LIMA, P.T.- Comércio exterior 
do Brasil, in Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, janeiro 
de 1982,·p. 23. 

(4) SHAPlRA, J, L< droit international des affaires, Paris, PUF, p. 14. 
(5) Idem, nota n' 4. 
(6) V. nota n' 3, p. 30. 
(7) MINISTRO SARAIVA éÚJERREIRO, linhas básicas de imple

mentação d~_política externa brasileira, in Revista Brasileira de Estudos Polí~ 
ticos. Belo- HOrizonte, ja-i1eiro de 1982. p. 12. ------

(8) V. ]lOta n' 3, p. 20. 
(9) Livro mencionado à nota n'i' 4. 
{10) Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, Decreto-lei nl' 4.657, 

de 4·9·1942, art. 9'. 
(I I) O art. 13 da Antiga Introdução ao Código Civil Brasileiro, de 1917, 

determinava: '"Regulará, salvo estipulação _em contrário, quanto à substância 
e aos efcitüs_ das obr_igw;ões. a lei do lugar onde foram contraídas". 

(12) Os Estados Unidos promulgaram, em 21~10-76, o "Foreign Sove
reign Immunities Act", 

(13) _A Inglaterra promulgou, em 1978, "o "State Immuníty Act". 
Era o que tinha a dit:er, Sr. Presidente. (/t.fuito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDEr-;TE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Bernardino Viana, por cessão do nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE .4 REVIS.40 DO ORADOR. SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDEr-;TE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evdásio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SER..f PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nOhre Senadnr Dirceu Cardoso. 

O SR. OJRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte disçurso. Sem revi
!':ào do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

F.stttv:l in<:crito p<~ra d~tr uma resposta cabal, afirmativa, áspera a um dis
curso aqui proferido pcllJ Sr. Vk:e~Presidente da Casa, mas como S. Ex, não 
se encontra prco;;cntc e estamos na hora derradeira da sessão, vou adiar para 

--um momento oportuno es!>a resposta. porque não desejo atacar ninguém pe~ 
las ~.·os las N5n é das minhas virtudes cívicas e nem morais. Mas quero apra1ar 
com S. Fx~. quero dar uma re-;post<t a uma afirma~ão leviana, distorcida, en
ganadom c mentirosa do I 0~Vice-Presidente da Mesa, respondendo 3 uma in
tcrpelu.ç:Jo que eu fi7 ü Mesa e que os jornais publkaram. em alguns casos, 
distorcida 

bt:• é a minha afirrna..;ào no dia de hoje. Portanto, fica aprantdo para 
um:1 hont oportuna. com ::.-pre'ienÇa r(qlii do -Vice-Presidente. cara a cara, 
para que cu refute uma afirmação injuriosa, mentirosa, distorcída e leviana 
rlo Vkc-Pre..,idl:'ntc dtl Me-.a, em nome da Mesa do St:nado. 

Fr;1 (l que tinh<-1 a di.t.er, Sr. Presidente. (Jfuito bem.') 

O SR. I'RF.SIOFNrt: (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobr~ Sç1wdor Franco Montoro. 

M()~i\n em f<~vor da estabilidade no !!mprego. 

O SR. FRANCO 1\lONTORO (Prvnuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
PrCs"ir.knt~. Srs. Senadores 

A estabilidade no empregl' é uma das principais reivindicações do traba
lhadqr br<.~~ileiro e o mais importante direito do assalariado, uma vez que lhe 
assegura o meio de subsistência. 

Contudo. desde a substitUiçào da estabilidãCie pelo regtme do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, o que se_h:m visto em nosso País é o crescente 
aumen1L1 da disrensa i motivada e arbitr~ria dos empregados, seja com o obje
tívo de diminuir o custo salarial, seja para afastar as lideranças mais atuantes. 

Essa situação tem levado os trabalhadores a tentar a conquista da estabi
lidade, ainda que provisória, através dos contratoS indívidUais de trabalho e 
das negociações coletivas. E foi com o iritUitO de atender a esse anseio que 
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apresentei ao Senado o Projeto de Lei n9 55, de 1980, que estabelece a garan
tia do emprego, nos seguintes termos: 

"PROJETO DE LEI DO SENADO N• 55, DE 1980 

Estabelece a garantia do emprego. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O empregado não poderá sofrer despedida arbitrária, 

entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, 
técnico, econômico ou financeiro. 

§ l9 A garantia estabelecida neste artigo vigorará desde o iní
cio do contrato de trabalho por prazo indeterminado. 

§ 2<.~ Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso 
de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de 
qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser 
condenado a reintegrar o empregado. 

Art. 29 Salvo no caso de despedida por motivo disciplinar, 
quando nenhuma reparação serª- devida, nos demais casos, o empre
gado terá direito a reparações de conformidade com o regime do 
Fundo de Garantia do Tempo de :Serviço, ou de indenização por 
tempo de serviço previsto no artigo 477 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Art. 31' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrárío." 

Na oportunidade em que apresentei a proposição~ recebi incontáveis ma-
nifestações de apoio, entre as quais a Moção n'i' 139, de 1980, apresentada 
pelo Deputado Luiz Máximo à Assembléia Legislativa do Estado de São Pau
lo~ que solicitava ao Presidente do Congresso Nacional prioridade para a 
apreciação do projeto de lei de nossa autoria. 

Decorridos dois anos, volto a solicitar aos Srs. Senadores que aprovem o 
projeto, lembrando a todos, ainda uma vez, que a estabilidade no emprego é a 
maior aspiração da classe trabalhadora e não pode continuar sendo encarada 
como precedente perigoso, mas deve ser adotada como medida de estímulo à 
produtividade, pois promove a integração do empregado na vida e no desen
volvimento da empresa. 

"MOÇOES" 

MOÇÃO N• 139, DE 1980 

O nobre Senador Franco Montoro apresentou à apreciação do 
Senado o Projeto de Lei n• 55, de 1980, que estabelece a garantia do 
emprego. 

Em outras palavras, pretende o ilustre Senador reativar o insti
tuto da estabilidade, direito este subtraído dó trabalhador brasilei
ro, com a instituição do malfadado e mentiroso Sistema do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Fazemos esta afirma
tiva, tendo em vista o que demonstrou na prática, durante os treze 
anos de vigência o aludidO-sistema do FGTS~--q--ue, mentirosamente, 
foi implantado sob a capa de que substituiría, com vantagem, o 
mundialmente consagrado princípio da estabilidade. 

Ficou patente, no correr de todo o tempo em que está vígindo, 
que o FGTS enganosamente, dava, ao seu início, a impressão de que 
seria benéfico ao trabalhador, mas, que, em realidade, é exatamente 
o inverso, pois propiciou uma rotatividade enorme no setor de mão 
de obra. 

O almejado _no referido Projeto de Lei do Senado n9 55-80 é 
exatamente propiciar ao empregado uma garantia judicial para que 
ele seja mantido no emprego, pois o§ 29, do artigo 19 do acima alu
dido projeto de lei, assim estatui: 

"Artigo 19 O empregado não poderá sofrer despedida arbi
trária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disci
plinar, técnico, cconômico ou financeiro. -

§ 211 Ocorrendo a despedida, caberâ ao empregador, em caso 
de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de 
qualquer dos motivos mencionados ne_ste artigo, sob pena de ser 
condenado a reintegrar o empregado." 

E evidente que o intuito maior da propositura, que ora estamos 
dando integral apoio, é conferir ao empregado o direito de ser rein
tegrado no emprego, caso ocorra a despedida sem justa causa. 

Valemo-nos, neste passo, dos ensinamentos ditados pelo Pro
fessor Amauri Mascaro Nascimento, que ao defender o instituto da 
estabilidade cita, como paradigmas, textos de lei de vários países. 

Com efeito, na Inglaterra havendo ruptura ilegal o empregado 
tem o direito de pedir judicialmente a reintegração ou a readmissão. 

Neste último caso, estaria começando um novo contrato e naquele o 
prosseguimento do pacto laboral, já existente. 

Na Itália, o institUto-que o preclaro Senador Franco Montoro: 
pretende revitalizar, o da estabilidade, ve-m contemplado no artigo; 
I~', da Lei n~> 604-66, que determina: ... a dispensa não se fará senão' 
por justa causa ou por motivo justificado. 1 

Em Portugal, o DL n• 841-C, de 1976, artigo 9•, declara: "Sã<j 
proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políti.: 
cos ou ideológicos." 

Isto posto, , 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo apela para o; 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional no senti-· 
do de que seja dada prioridade à apreciação do Projeto de Lei do Se
nado, n9 55, de 1980, que estabelece a garantia do emprego, apresen
tado pelo nobre Senador Franco Montara, proposição que írã aten
der a todos os trabalhadores brasileiros. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1980. - Luiz Máximo." 

REIVINDICAÇêlES DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

O Vereador Adelmo Campanholo, da Câmara Municipal de Santo An
dré, São Paulo, na qualidade de Delegado Sindical dos Comissários e Consig
natários do Estado de São Paulo, solicita a divulgação da Circular IV /81, que 
contém reivindicações da classe. 

OldO-téricos alegam que asd permanentes altas do cusdto de vida devo
ram seus magros rendimentos e os impossibilitam de sustentar suas lojas e 
atender aos reajustes semestrais dos s_alários de seus empregados. Daí porque 
fazem às autoridades federais as seguintes reivindicações: 

I- mudança do Plano da Loteria Federal (coffi a volta dos três acima e 
três abaixo) e uma mudança justa na sistemática; 

II- elevação da comissão da Loteria Esportiva e LOTO para 15%, mais 
Cr$ 2,00 por cartão perfurado ou volante lido; 

III- retirada das Loterias Grandes mediante uma Carta de Fiança Ban
cária; 

IV- encerramento das apostas da Loteria Esportiva e LOTO às 20.00 
horas~ 

V - urna justa e merecida valorização do lotéríco; 
VI- equiparação do valor das 3 Loterias nas apostas mínimas. 
Registrando, pois, as- asrirações dos trabalhadores lotéricos solicito às 

autoridades federais competentes o exame e atendimento da fundamentada 
representação que nos foi encaminhada. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordi
nária das 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 9. de 
1980 (n"' 44/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre o Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, em Bru
xelas, a 23 de janeiro de 1980, tendo 

PARECERES, sob n's 90 a 92, de 1982, das Comissões: 
- de Relações Exteriores- /P pronunciamento: solicitando diligência 

junto ao Ministério das Relações Exteriores. 2P pronunciamento: ouvido aque
le Ministério, favorâvel; e 

-de Economia, favorável. 

2 

Discussão~ em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~' 4, de 
1981 (n<1 74/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Previdência Sodal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Chile, concluído em Santiago, a 10 de outubro de 
1980. tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 56 e 57, de 1982, das Comissões: 
-de Relações Exteriores; e 
~de Legislacào Social. 

3 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça sobre a Mensage'!l n"' 30, de 1982 (n9 95/82, na origem), de 24 de 
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à çleliberação do Senado a escolha do Doutor Oscar Dias Corrêa para exercer 
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o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Clóvis Rãm<;1lhete Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerrada a sessão. 

( Levaiztã-Se ci SesSão às- 17 horas e 38 minutos.) 

ATA DA 38~, SESSÃO, EM 14 DEABRIL DE 19~2 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA - . 
PRESIDENCIA DOS SRS. JARDAS .PASSARINHO E PA~SOS PÓRT() 

ÀS !8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES; 

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice; Míchiles - Evandro 
Carreira- Raimllrido Parente- Aloysio Chaves- Gab_d~_l He.r_mes- Jar
bas Passarinho- Alexandre Costa-- Luiz Fernando Freire- José Sarney 
- Alberto Silva - Bernardino Viana - fjelvidio N~nes - !osé ~ins -
Mauro Benevid~- Dinarte Mariz - Cunha Li_ma- HumbertO LuCena
Aderbal Jurema........; Nilo Coelho- João Lúçio_- Luiz C<!valcante- Te~tó-
nio Vilela- Lourival Baptísta- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo
manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso~ João C~..Imon....:.... Moacyr 
Dali~- Amaral Peixoto -Nelson Carneiro -Roberto Saturr:üno - lta: 
mar Franco - Amaral Furlan - Lãzaro Barboza - Mendes Canale- Af
fonso Camargo- José Richa- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Pedro 
Simon - Tarso Dütra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. -

Sob a proteção de Deus iniciainos nossos üãbãlhos. 
O Sr. 19-SecretáriO vai proceder à leitura do Expediente. 

.t lido o seguínie 

EXPEDIENTE 
PARECER 

PARECER 1'1• 122, DE 1982 
Da Comissão de Redação 

Redaçào do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n9 122, de 1981. 

Relator: Senador João Calmon 
A ComiSsão apresenta a redação do vencido para o segundo turno regi

mental do Projeto de Lei do Senado n9 122, de 1981, que dispõe sobre amparo 
aos trabalhadores da borracha. e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 1982.- Aderbal Jurema, Presidente 
- João Calmon, Relator - Moacyr Dalla. 

ANEXO AO PARECER N• 122, DE 1982 

Redaçào do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n<:J 122, de 1981, que dispõe sobre amparo aos traba
lhadores da borracha e dá outras pro,.·idências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l~' Os trabalhadores da borracha, assim definidos pelo Decreto-lei n"' 

9.882, .de 16 de setembro de 1946, passam a s_er amparados pela Previdéncia 
Social rural, desde que hajam completado 60 (sessenta) anos de idade. 

Art. 2~> Os trabalhadores, nas condições. desta Lei, farão jus a umarenda 
mensal vitalícia a cargo do FUNR URA L. devida a partir da data de apresen
tação dQ requerimento, igual a 2 (dois) salários mínirrtoS dç, _maior valor vi
gente no País, sem prejuízo da assistência médica nos mesmos moldes da 
prestada aos demais beneficiários da Previdência Social rural. 

Parágrafo único. A renda mensal vitalícia referida neste artigo será ~ub
vencionada com recursos próprios do FUNRURAL e com reservas prove
nientes das disponibilidades a que alude o art. 39 do Decreto-lei n9 9.882, de 
16 de setembro de 1946. 

Art. 31' Aos beneficiários desta Lei aplicam-se, no que couber, as dispo
sições dos§§ }I' e 2~' do art. 29 e as do art. 39 da Lei n9 6.179_, de ll de dezembro 
de 1974. 

Art. 41' O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noven-
ta) dias contados de sua publicação. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário_, -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)-'- O. Expediente lido vai à publi
cação. (Pausa.) 

Na sessão 9fdináiía do dia 7 dejapç:irQ dQ ço~~ente ano, foi lido o Ofício 
Sf4, de 1982, do Governador do Es.iado c;le M'ato Grosso, solicitando autori' 
zã.ção do Sen3.d0 ·pa~ra-que aquele EStado possa realizar operação de emprésti
mo externo, no valor de cem milhões de dólares, para os fins que especifica. 

- A- rrtãtéria ficou aguardando, na Secretaria-Geral da Mesa, a comple
ffiehlãçãO dos documentos necessário~. 

Tendo a Presidência iecebido -os referidO"s documentOs, despachará a 
ma"térhi ãi Cómissões de Fin-ánças e-CorlStituiÇão e Justiça. 

O SR. PRESÍDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno único, do_ Projeto de Decreto Legislativo 

no 9, de 1980 (n• 44j80, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis, celebrado 
entre o Govetn_o da República Fed.erativa do Brasil e a Comunidade 
Econômica Européia, fm Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980, tendo 

PARECERES, sob n•s 90 a 92, de 1982, das Comissões: 
-de Relações Exteriores --11' Pronunciamento: solicitando 

díligência junto ao Ministêrio das Relações Exteriores. 
29 Pronunciamento: ouvido aquele Ministério, favorável; e 
-de Economia, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 9, DE 1980 

(!'\9 44, de 1Q80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxtis, 
celebrado entre o Governo da RepUblica Federativa do Brasil e a C o~ 
munida de Económica Européia, em Bruxelas, a 23 d~ janeiro de 1980. 

O C_ongress() Nacional decreta: 
Art.:l~' Fica aprovado o texto do Acordo sobre o Çomércio de Produ

tos Têxtis,- celebrado ent_re o Governo âa República Federativa do Brasil e a 
Comunicjade Econômica Européia, em Btuxe1'as, a 23 de janeiro de 1980. 

Art. 2<?. Est~ Decreto} .. egisl3.tivo_ent~ar~ ~m vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 2: 
Discus~ão, em turno únjcO, d9_PnJje~0 de Decreto Legislativo 

119 4, de I98l (n~ 74/80, na C_!!!!_~_!'~ ~9s_Q;pUt.a~, que aprova o 
texto do Acordo de Previdência Social en,_tfs_ri Govemo da Repúbli~ 
ca Federativa do Brasil e o Governo da~~.·u~:áo Chile, con~..t·_d .. 
do em Santiago, a lO de outubro_ de ~ndo 

PARECERES FAVORÃVEIS, son·.ii's 56 e 57, de 1982, das 
Comissões: 

-de Relações Exreriore_s; e 
-de Legislação Social. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não hayet:~do quem_ queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votaç:-d.o. 

-'o~ S~S-. Senãdore5 qUe o apfOV-iun-·perma"neçam SerÍtados: r Pausa. J 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão ·de Redação. 
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t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 4, DE 1981 

(N9 74/80? na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Previdência Social entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gm·eillo da República do Chile, 
concluído em Santiago, a 10 de outubro de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 q Fica aprovado o- texto do Acordo d~ Previdência So_cial en_tr_e o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Chile, concluído em Santiago, a !O de outubro de 1980. -: · 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 3: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Consti

tuição e Justiça, sobre a Mensagem n' 30, de 1982 (n' 95/82, na ori
gem), de 24 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado aes.colha do Dou
tor Osca~ Dias Corrêa para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Clóvis Ramalhete Maia. --

A matêria constante do item 3 da pauta da presente sessão, nos termos 
da alínea .. h" do art. 402 do Regim-ento Interno, deverã ser apreciada em ses
são secreta. 

Solicito aos S.rs. funcionários ::_ts providêhciás néCessãrías, a fim de que 
seja respeitado o dispositivO regfmental. 

(À sessão torna-se secreta às_ /8 horas e 35 rninutos e volta a ser 
pública às I 8 horas e 40 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Embora secreta a votação, tenho muita alegria em comunicar que a 
orientação da Liderança do PMDB foi no sentido de que a Bancada votasse a 
favor da indicação de Oscar Días Corrêa, um dos_ homens que honram a cul
tura jurídica deste País e que, sem dúvida alguma, honrará o Supremo Tribu
nal Federal. 

Sr. Presidente, recebi e leio, para que conste dos nossos Anais, a propósi
to da votação que acabamos de fazer, a seguinte carta do Senador Paulo 
Brossard: 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Meu caro Líder: 

"Brasília, 6 de abril de 1982 

Não estarei presente, e lamento, à sessão em que o Senado de
verá apreciar o nome de Oscar Dias Coi"-rêa indicado pelo- Presidente 
da República para Ministro do SupremO Tdbunal Federal. Era mi
nha intenção falar a respeito, assim, da delicada atribuição senato~ 
ri3.l, corria da personalidade do professor mineiro.-Fa-lo-ia em ses
são pública. E embora o voto seja secreto, e bem andou o legislador 
estabelecendo a secrecidade do voto em casos tais, quero· tornar 
público o voto que eu daria se aqufe&tivesse. Votaiiã a faVor da in
dicação, pois entendo acertada e louvãvel a deciSãO preSidenCiaL 

Penso que tão irripórt3nte êámo pOSsuii--riõfável saber jurídico, 
é possuir também a fortaleza moral para, em momentos difíceis, ar
rostar com inteireza situàÇÕCs escabrosas e até afetos profundos. 

Se eu tivesse alguma dúvida acerca da ilibada reputação de Os
car Dias Corrêa; na qual se engasta, entre outras vírtudes, a cora
gem moral, o discurso p:Coferido na sessão de 23 de março de 1966, 
na Câmara dos Deputados, pelo Deputado Oscar Dias Correa;-me 
dada a tranqüilidade para votar a favor de sua indicação para· Juiz. 

Peço ao caro amigo e eminente Líder dê ao Senado notícia des
te voto a descoberto do seu colega agradecido. - Paulo Brossard." 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em tu mo único~ do Projetá de Lei da Câmara n9 114, de 1981 
--Complementar (n~' 168(80- Complementar, na Casa de origem), de ini
ciativa -do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de 

-31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de Direito Tributário, 
e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob nos 1.354 a 1.356, de 1981, das Co-
missões: 

-- de Constituição e Justiça; 
- de Economia; e 
-'de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerfmento no 47(82, do Senador José 
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.) 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão_ de 
~posentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favoráVel; 
- de Saúde, favoráVel; e --
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositiVo da Con~ 
solidaçào das Leis do Trabal~o, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob ii's 1.063 a 1.065. de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favoráveL 

4 

Votaç_ào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senudor Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Edu<.~rdo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's .815 e 8!6, de 1981, das Comissões: 
-de Constltuição e Justiça, pela constitucion-alidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, rios termos de substitutivo que apresentã; e 
- de Educação e Cultura, favorãvel ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentoS, tendo 

PARECER,sob no U~5. de 1981, da Comissão 
-de ConstituiçãO e Justiçti, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

6 

Voiaçào, eni prim-eiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, âe autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n11 5.480. de lO de <.~gosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa
lário deyido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob nos 1.127 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela conStitucionalidade e juridícidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favoráveL 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo -da Lei 
no 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 19~81, ~das Co-
missões: -- -· 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
--de Finanças. 

8 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá outras providências, tendo - -

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: ~ 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; 
-de Legislação Social;- faVorãvel;- -
-de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apre--

senta. 
<.Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador 

Gabnel Hermes, de adiamento da discussão para reexiline--da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está enterrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 58 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRAN
CO NA SESSÃO DE 13-4-82 E QUE, ENTREGUE J REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERJORMENTE.~ 

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

Pretendia eu, segunda-feira passada, responder a S. fu:t. o Sr. Mi~istro d~ 
Previdência Social Jair Soares. 

Através de imprensa brasileira, o Gabinete do Ministro da Previdênciá 
publicou que alguns Senadores de Oposição, e ·particularmente este senador 
de Minas Gerais, haviam recebido, por parte do seu MlniStédo, cr~édenda
mentos. Sr. Presidente, se a coisa não fosse tão séria, partindo de- Uin MiniStro" 
de Estado, da sua assessoria, eu até entenderia-o porquê de o Ministr<ffiizi!r 
isto nesta ép-oca. S. Ex~ tem_s.ido _ç_r_itjc_a_d_o não só através do plenário do Sena
do Feder_al como_ através de de_b_utes, na campanha que ele inicia _no Rio 
Grande do Sul. Então, S. Exf. procura confundir a opiniãO pública- e daqui 
a pouco vou mostrar aos Srs. Seitadores o porquê dessa pretensa confusão de 
S. Ex• o Ministro Jair Soares. 

Não sei se foi porque, num dabate, aqui, no Senado Federal dissera eu 
que a etiCamente esse homem não poderia continuar MiniStrO-de Estado. E 
não poderia, por quê? Porque, tendo participado de uma prévia, organizada 
pelo seu Partido, no Rio Grande do Sul, e tendo saído vencedo_r dessa prévia 
-e não me Importa Como o foi, não me Cabe discuti-lo neste instante- eu 
entendia que, como candidato a candidato- é verdade-. mas candidato já 
praticamente do PDS, S. EX" não poderia continuar Ministro da Previdência 
Social. É claro que S. Ex• é um Ministro demissível ad nutum. Cabe ao Senhor 
Presidente da República, a qualquer instante, retifâ-lo. Nesse instante em que 
a prévia lhe favoreceu, S. Ex• não poderia mais cOntinuar Ministro de Estado. 

E este o meu pensamento e aqui foi dito em debate com o Senador repre
sentando a maioria do Governo nesta Casa. 

Portanto, Sr. Presidente, fui supreendido com essas credenciais. Se não 
fosse uma coisa- tãO Séria, àté pediria fosse colocado o meu retrato nestas ci
dades em que, por certo, S. Ex• o Sr. Ministro me tenha atendido em Minas 
Gerais. 

Sr. Presidente, tenho sempre muito cuidado quando encaminho algum 
expediente às autoridades federais. Particularmente, neste caso agorª~ o Sr. 
Ministro Jatr Soares me surpreendeu com essa atitude. Fui, então, verificar, 
na minha correspondência, o que poderia ter havido. Serâ que eu tinha solici
tado realmente esses credenciamentos. Poderia até fazê-lo, se o estivesse fa
zendo em nome do meu Estado, que aqui tantó representar hã cerca -de sete 
ano. O que eu encOntrei? Encontrei- faço questão que conste dos Anais do 
Senado, porque é esta a minha resposta ao Ministro, o seguinte telegrama: 

Telegrama 
Ministro Jair Saores 
Ministério da Previdência Soda! 
BrasíliafDF 

Desafio Vossa Excelência dizer quando onde e sob que circunstâncias 
sou beneficiado com sete credenciamentos pelo seu Ministério. Peço-lhe in
clusive indicar as cidades de Minas Gerais as quais tenha sido favorecido, 
publicando conseqüentemente minhas solicitações _oficialmente dirigidas a 

VOSsa -Excelência. Segunda-feira próxima -semãna abordarei assunto Plenãdo 
Seriado FederaL 

Senador Itamar Franco" 

Durante o período da Semana Santa, estive ausente de Brasília. S. Ex• 
enviou uma correspondência para a minha residência. Tl'ãtã-se de um cartão, 
que diz o seguinte: 

"Brasília, 06/04/82 ~ 

Senhor Senador Itamar Franco: 
Em resposta ao seu t~lex, de 5 de abril corrente, encaminho a 

Vossa Exceléncia, cópia~ do seu Ofício n• 046/81, de }0 de março de 
1981, bem como dos telexes que Ili"e- foiam enviados. 

Cordialmente. Jair Soares." 

- \lejiilil, S-r. PreSideiüe e -Srs. Senadores, cópia dÕ seu ofício! Ainda bem 
que-não houve a ii1terveníênciã de sua Assessoria maldosa! Ele disse cópia do 
ofício. 

_E qual é esse offCio~ ~r._ Presid~~te? O ofído é o seguinte: datado de 30 de 
março de 1981. - - - -

~'Através _deste apraz-me, respeitosamente, encaminhar a V. 
Ex• memorial assinado por moradores da cidade mineira de Lima 
Duarte, no total de 582 ãssimiturãs, encabeçado pelo Prefeito Do
mingos OtaVi<i.Í'lo Lima, s-olicitá.ndo õ credenciamento para a insta
lação de um ambulatóriO médico O. o lN PS para aquela comunidade. 

Na certeza de que _o asstinto merecerá de V. Ex~ a melhor 
atenção e _intereSse, renovo-lhe os meus protestos de elevada estima 

-e Consideração. -Senádor Itamar Ffanco." 

Veja, ·sr. Presidente, que apenas encaininhei o memorial e era minha 
obriga-ÇãO- como rePreserltante dO EstadO de Minas -Gerais, encaminhai' este 
memorial! Assinado por quem? Por um prefeito que não pertence ao meu 
Partido: pertence ao Partido do . .Govern_o, o Prefeito Domingos Otaviano Li
ma. E esse memorial assinado pelo Sr. Prefeito Municipal, assinado pelo Pre
-sidente da Câmara Municipal, pelo Presidente do Sindicato Rural, pelo Presi
dente do Sindicato do_s Trabalhadores Rurais de Lima Duarte, assinado pelo 
representante dos laticinistas, pelo representante da Ordem dos Advogados e 
por alguns médicos. A partir daqui sua assessoria não agiu corretamente com 
este Senador. Ao examinar os telexes do Sr, Ministro da_PrevidênCia e_ Assis
tência Social- e veja, Sr. Presidente, a que eStâ sujeitO Um homem da Ópo
sição, mas felizmente um homem da opOsição que aje com corre"ção e lisura e 
qu~ nem conhece o Ministro Jair Soares. 

PoiS beffi. ~-o qüe faz -Õ- sr·:--MiniStro-da Previdênciã: SoCial ou a sua As
ses!i_o~~_a? Pi~çam .- isso q_ue_ é_ de estarr~ce~ do memorial, ~penas encaminha
do pf:lõ r_ep-resentante do EStadO e-a_s!iinâdo pelo Prefeito, pelo Presidente da 
Câmara e· por algUns médicos residentes, alguns doS nomes nele contidos para 
fi_ns de credenciam~ntos, os. quais não soli~itei. S.~~ agora me comunica por 
telex que resolveu atender. Quem ele resolveu~ atender? São alguns médicos 
qUe aS·S-íilara"in eSse -rrieffiôrial. Médicos -que eu não coõheçol A cidade de 
Lima qu~rte_é_ umã c1d~de próxim-a_ a m~nha_ cidade, Juiz de Fora, a qual fica 
dis~_ante_cerca de 30 ou 50-minut.os, de carro. _Então, S. _Ex" vai para osjõrnais, 
atravé,s de sua Assessoriã.-facciosa e incompetente e afirma que o Senador Ita
mar Frãnco e outros Senadores obtiveraiu-credenciamento do Ministério. E 
cita lá que eu obtive credenciamento de uma ~cloutora chamada Vera de Ale
meida Sena. Fui verifiCar quem é-a· Dr,·Vera de Almeida-Sêna e constatei ser a 
mesma uma médica que havia assinado o Mimorial ao Sr. Ministro da Previ
dência SociaL Verifiquei que S. Ex• tinha dado -o credenciamento a um médi
co chamado Dr. Joaquim Manoel de Oliveir-a: E quem é o Dr. Joaquim Ma
noel de Oliveira? E: uni dos signatários- tarribém do memorial encaminhado 
pelo Prefeito a minha pessoa e o encaminhado ao Ministro Jair Soares. 
--Sr.--Presidente~ Saiba o Sr. MiniStrO da Previdência Social, o qualjâ não 

deveria ser Ministro, ele que se mostrou tão cioso em_ comprovar à Nação, ao 
povo brasileiro, que não tem agido politícain"ente no seu Ministêrio queren
do, inclusiVe, envolver Senadores da Oposição repito: saiba o Sr. Ministro 
Jair Soares que não lhe pedí nenhum credenciamento a quem quer que seja. E 
se o tiyesse feito estaria aqui _I1atríbuna agrad~endo a S. Ex• esse pedido. O 
que fíz, de acordo com o próprio ofício referido no s-eu- ca-rtão, a mim, pelo 
Ministro Jair Soares, foi apenas ericamihhar um memorial da cidade mineira 
de Lima Duarte. 

Portanto, Sr. Presidente ... 

O Sr. Lomanto Júnior-~ Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR fRANCO- Com muitoprazer. 

O Sr. Lomanto Júnior-- Nobre Senador, eu tenho a impressão de que o 
Ministro foi atenCioso COm V. EX• ao escrever-lhe um cartão e mandar-lhe 



1030 Qui.nta-íei.ra 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1982 

uma cópia de um memorial que foi pOr V. Ex• enviado ao Sr. Ministro ,e, con
seqüentemente era a pessoa indicada, era a pessoa que estava ali categorizada 
para patrocinar, se não me engano, o pedido daquelas pessoas da cidade de 
Lima Duarte. Tenho a impre..o;;são de que o Ministro procurOU ãtérider a V. 
Ex• não vejo nisto nada demais, nem em V. Ex' e:ncaminhar, Sr. Senador Ita
mar Fran_co, um memorial ao Ministro contendo reívindicaçõe_s, mesmo que 
essas reivindicações importem em credenciamento, V. Ex• não pediu nenhum 
favor pc.<>soal. V. Ex' encaminhou, no meu entender, uma solicitação, ou um 
abaixo-assinado ou um memorial, de várias pessoas que desejavam natural
mente credenciumento ou que desejam que aquela cidade de Lima Duarte 
fosse beneficiada pela Previdência Social, credenciando alguns pro_fissioriais 
liberais. Acho que aí há, sem dúvida alguma, uma interpretação-- eu nãO Vi, 
não H e nem V. Ex• também explicitou _.:...: a crítiCa dã AsSessol"i"a-de S. Ex• _ 
quanto a que os Senadores de Minas GeraiS tinfiãiii:(eifO -iildicação_. Mas, 
mesmo sem ler e ouvindo o pronunciamento equilibrado de V. Ex• em que V. 
Ex• afirma que encaminhou -.e encaminhou no seu leg(timo d_ever, !la sua 
prerrogativa mais autêntica como representante do seu Estado- e levo\,1 à
quele Ministério uma solicitação que não era de caráter pessoal maS que, ape
nas redundaria em benefício para aquela comunidade vizinha, ~sua comuni
dade mãe ou melhor a sua comunidade, a comunidade onde V. Ex• atua e que 
é Juiz de Fora, e o Sr. Ministro at~nder. Evidentemeflte- ciue hsmve, de parte a 
parte, do Sr. Ministro Jair Soares, um desejo de atender ap memoi:i!ll que foi 
encaminhado por V. Ex• E o Sr. Ministro está convencid_o- eu ~ã:_m_29n ç.sta
ria convencido se lá estivesse.--:- que, realmente, V. Ex• era o patrocinador da
quele memorial e V. Ex• ao encaminhá-lo, ao apor a sua assinatura nesse me
morial, V. Ex• efetivarnente encampava aquela reivindicação. E o Ministro 
solicitamente atendeu a Sl,l_a reivindicaÇão que era- uma reiviridicação de um 
homem que, embora do Partido de Oposição reivindicava benefíCios que não 
entm também de curá ter pessoal, e digo mesmo nem _de ca"rãter político, -mas 
de benefícios de ordem sbcial, para uma comunidade da qual V. Ex• é o seu 
Jetítimo representante, como Setiador da República. Portanto, eu não vejo ra
zões nem motivos para o Ministro receber críticas, porque se ele atendeu ao 
seu pedido, pedido que não era político, pedido que não tinha nenhum inte
resse pessoal, senão o intereSse coletivo, não vejo razão nenhuma nem de V. 
Ex~ ser criticado, porque cumpriu o seu dever- como representante do povo, 
nem o Ministro merece a crítica de ter atendido à reivin-dicação do MunicíPio 
de Lima Duarte encaminhado por V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Lomanto Júnior veja o jogo de 
palavras de um homem inteligente tentando mostrar na publicação da_ASse"s
soria do Ministério'- da Previdência ·social, uma publicação tranqüila, uma 
publicação que não visou atingir à OPôSição brasileira, e particularmente ao 
Senador de MinaS Gerais! Veja Senador Lomanto Júnior que a maldade, o 
conteste na Nota da Assessoria daquele Ministério, foi_exatamente querer ca
racterizar que nós da Oposição podemos aqui criticar ao Sr. Ministro da Pre
vidência Social, como eu o fiz há pouco dizendo que ele não poderia conti
nuar Ministro, mas ·que, no entanto, por trás da cortina, vã: mos usar a expres
são popular, se me permite V. Ex~, se me permite o Senado essa expressão-
vamos-ao seu gabinete e batemos em suas portas à cata de favores. E não foi o 
que se deu. Ao encUmin_har, Senador Lo manto Júnior,- o memorial eu tive até 
o cuidado porque já corlhecia o MinistériO de S. Ex•_ de nem referendar o me
morial. Veja V. Ex~ que eu vou ler com mais calma, com m_aisúanqüilida-de o 
ofício encaminhado a _30 de março e que só agora, em -fins de 1981, é -ci_Ue S. 
Ex• resolveu atender à cidade de Lima Duarte: 

"Of. n' 046/8 I -GSIF 

Senhor Ministro, 

Brasnia, 30 de março de 198 I 

Através deste, apraz-me, respeitosamente, encamínhar à Vossa 
Excelência memorial assinado por moradores da cidade_mi_oeira de 
Lima Duarte, num total de 582 assfriaturas, ericãbeçado pelo Prefei
to Domingos Otaviano- Liinã, solicitando o credenciamento para a 
instalação de um ambulatório médico do INPS para aquela comuni
dade. 

Na certeza de que o assunto merecerá de Vossa_ Excelência a 
melhor atenção e inte-resse, renovo-lhe meu-s proteStos de elevada es
tima e cOI1s1àeiação. - Itamar Friiiz"co, 39-Secretário." 

Eu nem referendei o memorial, tive o cuidado atê de não referendar esse 
memorial. Veja V, Ex' que eu já adivinhava o que se passa através da assesso
ria do Sr. Ministro. Era a maldade. Mesmo porque, V, Ex~ tem razão, enca
minhar um memorial de uma cidade cujo-Estado eu tento representar aqui no 
Senado Federal, não haveria nada demais. Eu não estaria~ e nem estive, e-ja
mais pedi nenhum favor pessoal a S._ Ex•, ou a qualquer Ministro deste Go
verno. Portanto, o encaminhamento deste ofício deveria receber uma respos-

ta do -~r. Ministro como? Ao Senador da República. Ofício encaminhado, 
veja V. Ex~. Senador Henrique Santillo, no dia 30 de março de 1981, e aí é que 
entrll a ma\í.cia. Um Senador da Repúbt~a, que pode não valer nada, porque 
representa um Estado também que não possa valer_nada, encaminha a S. Ex• 
um ofício em 30 de março de 1981, e só no final do ano, jã maliciosamente, 
porquejácrit_icido acerbamente, aqui, denllriCiaçlo neSte Plenário, denuncia
do através da imprensa, denunciado na sua campanha eleitoral, ê que S. Ex• 
resolve pinçar, vou repetir mais uma vez, pinçar alguns ofícios encaminhados 
por homen-s da Oposíç3o." Ele não teVe a gerltileza de responder antes de, in
dusive, acusar o recebimento dÕ meu ofícíO. 

O Sr. Lo_manto .fún~o_r- Pergunto a V. E~•. só para esclarecer. Estou 
sem compreender por que essa ·r'eação de V~ EX• V. Ex• não pediU nenhuma 
indignidade. Ao contrário, V. Ex• nem pediu favor político. V. Ex• endereçou 
um pedido, o que é da sua competência; de um legítimo representante do seu 
Estado. V. Ex• advogou H instalação .. , 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Excelência. Aí é que estã errado. 

O Sr. Lomanto Júnior- Retirarei a palavra advogou. V. Ex• enCareceu 
que o Ministro atendesse. 

O SR- ITAMAR FRANCO- Também não encareci. 

O Sr. Lomanro Júnior- Acho que o Ministro só deveria merecer elo
giC?S_: 

O SR. ITAMAR FRANCO- Que merecer elogios, Excelência! 

O Sr. Lomanto Júnior- V.- Ex.• deveria merecer elogios por ter enviado 
um memorial justp_, 9portuno, da _comunidade de Uma Duarte, e o Ministro 
atendeu à sugestUo, ao pedido, ao memorial encaminhado através de V. Ex.• 
Não -1iejo--nada que possa dizer que V. Ex• fez disso, qUe V. Ex• cometeu um 
deslize. Ao contrário, V. Ex•, no seu legítimo direito, na sua legítima con
dição de representarite do EStado de Minas _Gerais, encaminhou, nobre Sena
dor Itamar Franco, um ofício, pedindo o quê? Pedido um favor pessoal? Não, 
V. Ex~ solicitou o atendimento daquela reivindicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é também isso, Senador Lomanto 
Júnior. V. Ex~ vai me permitír ... 

O Sr. Lomanto Júnior- Então, confesso que, até agora, não compreen-
di. 

O~ SR. ITAMAR FR,ANCO ~V. Ex• qão compreendeu. V. Ex• é um 
homem_ de QI muito elevado e... --

O Sr. LiJmanto Júnior- Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~ .. os meus substantivos e os meus adjeti
vos. que sãó poucos neste in-stante, talvez não tenham me permitido fazer-me 
entender de modo mais claro. 

O Sr. Lomamo Júnior- Não creio que V, Ex• diga isso em tom crítico 
ou até com certa maldade. .. 

O SR. ITAMAR FRANCO~ Não, V. Ex• sabe do respeito em que o te
nho. 

O Sr. Lomanto Júnior- ... mesmo porque eu tenho sido aqui um perma
ne!!te admírador de V. Ex• e o que eu quero apenas é demonstrar que nem V. 
Ex~ cometeu um deslize político, nem tampouco o Ministro em atendei- à soli
citação de Lima Duarte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Perulita-me V.-EX•Tenho que irazer essa 
explicação ao Plenário do Senado Federal. Se outros vão explicar pedidos de 
credenciamento ao Sr. Ministro da Previdência, isto ê outro problema. Eu 
quero explicar. Quero mostrar que S. Ex• ou :sua assessoria agiram de má fé~ 
estou provando isto. Não venha V. Ex• di_zer-que o Sr. Ministro teve a míni
ma considerução. Nh.o, Senador Lomanto Júnior, porque esse oficio, apenas 
encaminhando o memoriai; é do dia 30 de março de 1981, e só no final do 
ano, como lembrou bem o Senador Henrique Santilto, já criticado ... 

o Sr: Lomariio Jiintor- Eu perguntaria, só para esclarecímento: o aten
dimento foi só no fim do ano ou o atndimento foi imediato? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não~ Excelência, estou recebendo agora, 
na minh<.~ casu, esta_semana, que S. Ex~ diz que me encaminhou alguns telex 
datad_os~~de 18-11-81. 

O Sr. Lvmanto Júnior - Só agora? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Só. Ex• No dia 18-11-81. Vê V _Ex• que 
entre 30 de março de 1981... O Sr. Ministro poderia até ter tido a delicadeza 
de dizer: ·~Acuso o recebimento do ofício de V. Ex•" Tudo bem. Mas, S. Ex• 
não o fez, e não fez, por quê1 Aí ê que se caracteriza o facciosismo do Sr. Mi
nistro da Previdência Social, ou-dele ou da sua assessoria, ou de quem dirige o 
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seu Ministério, porque ile..,tu altura não seí se ele dirige o Ministério ou está 
em campanha no Rio Gwnde do Sul. A mim também ilãó-intereSsa iSso; S. 
Ex~ não é o meu Ministro, ele pode se dar ao luxo de estar fazendo a sua cam
panha no Rio Grande do Sul e outro aqui dirigindo o seu Ministério. Isto não 
1: problema meu esta área não é minha eu não quero me envolver nesse aspec
to. 

O Sr. Lá::.aro Barhoza - É problema do País, nobre Senador. 

O Sr. Lvmanto Júnior- Pode estar certo, nobre Senador Itamar Franco, 
que o Ministro está dirigindo o seu Ministério. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem certeza? 

O Sr. Lomanto Júnior- Tenho certeza absoluta. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' pode garantir" 

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex' sabe que isto é _verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Lázaro Barboza, então, neste 
instante, o Sr. Ministro da Previdência Social, de acordo com o nobre Sena
dor lomanto Júnior, está dirigindo o seu Ministério. 

O Sr. Lomanto Júnior- E~ tará dirigindo até a data em que ele realmente 
tiver que se incompatibilizur. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Viva a Nação_ brasileira, salve o povo 
brasileiro! S. Ex' o Ministro Jair Soares continua, .. Está aqui em Brasília? 

O Sr. Lomamo Júnior- Ainda não se afastou. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Em Brasília ou no Rio Grande do Sul? 

O Sr. Lomanto Júnior- Ainda não se afastou. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, ele está onde? 

O Sr. Lomanto Júnior- Ele poderá estar cm qualquer parte do Brasil. É 
um direito dele, poderá estar cm qualquer parte do Brasil... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Encostado? 

O Sr. Lomanto Júnior- Poderá estar em _qualquer parte do Brasil, que 
isto é um direítO -do Ministro, como é um direito nosso de representar o Sena
do e fazer a nossa campanha. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• me perdoe, mas me até assustei 
quando V. Ex' disse encostar. Eu até fiquei assustado. 

O Sr. Lomanto Júnior- Poderá permanecer ou atuar em qualquer parte 
do Brasil, no exercício da sua função de Ministro. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vale o tempo do verbo, aí. O tempo do 
verbo aí é muito precioso, quando V. Ex• diz em relação ao Ministro da Pre
vidência Social. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, meu prezado Líder. 

O Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me com V. Ex• pela sua atitude, 
que aliás não me surpreende, porque sei o quanto V. Ex• é zeloso pela sua 
vida pública. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Ex• 

O Sr. Humherto Lucena- Li noS jornais a sua reação imediata à acu
sação da assessoria do Ministério da Previdência de que V. Ex• teria sido be
nefici<.i.rio de um credenciamento, e V. Ex• colocou a questão nos devidos ter
mos. Sei que e V. Ex~. segundo me informou pessoalmente, limitou-se a, for
malmente, encaminhar um memorial do seu Estado que lhe chegou às mãos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- 1:: verdade. 

O Sr. Humberto Lucena - ... a respeito do credenciamento de uma deter
minada clínica_ ou casa_ de saúde no interior de Minas, nem sequer foi ao Mi
nistério, e muito menos- procurou o Ministro. Quer dizer, nem sabia se, por 
acaso, havia sido ou não atendido. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A verdade é esta, Senador Humberto Lu
cena. Tentei até pedir para colocarem o meu reti'afo. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• está a cavaleiro. V. Ex• não solicitou 
nenhum favor _ao Ministro, V. Ex" apenas encaminhou um-a reivindicação 
legítima, que cm todo_s os tempos foram sempre objeto de apreciação pelo po
der público, independente de copartídária. Por outro lado, eu aproveitada a 
minha intervenção ao oportuno pronunciamentO de V. Ex~ para dizer que o 
Ministro saiu pelu tangente. Eu, no Senado Federal, e o Deputado Alceu 
Collares na Câmara dos Deputados, o acusamos frontalmente de:_tráfico de 
influência no seu Estudo, num período que precedeu a pré-convenção do PDS 
no Río Grande do Sul. Provamos com centenas de telex_ lidos da ~ribuna do 

Se.oado Federal e da Câmara dos Deputados que o Sr. Ministro Jaír Soares ti
nha sidq 9eneficíado por aqueles favores feitos a dezenas de Deputados no 
Rio Grande do Sul, e por isto s:onsegui~ vencer naquela pré-convei!ção o De
putado_ Nelson Marchezan, apesar de Presidente da Câmara dos Deputados, 
mas sem um pOder de fogo, em termos de clientelismo eleitoral, que não se 
compara :w do Sr. Ministro da Previdência SociaL Mas S. Ex• o Sr. Ministro, 
no que tange a resposta que fái dudu pela sua Assessoria, não negou absoluta
mente esses favores. não negou absolutamente esse tipo de tráfico de influên
cia que o beneficiou. Limitou--se a relacionar alguns Senadores, três ou dois 
dU. Oposição. e não sei quantos Deputados, que teriam sido afendidos em ou
tras épocas pelo Minist~río da Previdência, no que tange a credenciamento. 
Ora, isto não é resposta, nobre Senador Itamar Franco. O que o Ministro 
prccisuva responder é se de fato aqueles atos "influíram ou não na pré
convenção do PDS no_ Rio Grande do Sul. Este é o problema, esta a acu
sação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Humberto Lucena, veja V. Ex• a 
gravidade da publicuçào da nota da Asse_ssoria do Ministro. Quando ela diz 
que o Senador Itamar Franco obteve~ de acordo com um jornal, sete e, ou
tros, cinco credenciamentos, o que se entenderia com isto?"Credenciamentos 
em cidud~? diferentes, em localidade diferentes. h evidente. Até fiquei preocu
pado, e estu a razão do meu telex ao Mini"strci-da Previdência Social, porque 
eu queria saber quais as cidades, pois teria até interesse de chegar lá e dizer: 

- ''Eu obtive esse credenciamento e aqui estou para saber o que está realmente 
acontecendo". S. Ex• deixou exatamente este véu nebuloso, proposital, face 
ao que disse V. Ex~. pelas acusações que recebe de tráfico de influência. 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V, Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Darei em seguida oaparte a V. Ex• 
Gostaria de saber _e telegrafei para ele. Qual foi a resposta de S. Ex~? Es-

tou provando isso uo Senado Federal. Através de um memorial enviado por 
uffi-a cidade, prefeito do Governo,- ele retirou- pelo menos é o que pude ob
servar aqui- três ou quatro nomes de médicos, e os credenciou, dando a en
tender o quê? Que o Senador por Minas Gerais, ou outro Senador ou Depu
tado de Oposição vão uo seu Ministêrio, obtém credencjamento e depois criti
cam indevidamente o Ministrq da Previdência Social. V. Ex~ tem razão_ e 
agrcdeço a sua observução. Tenho procurado zelar pela minha atuação nesta 
Casa e o farei até o fim. 

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte? 
Queria esclarecer, porque purece que não fui bem entendido. 

O SR. ITAMAR FRANCO.- Ouvirei em primeiro lugar o Senador 
Henrique Santillo e, em seguida, terei o prazer de_ouvir V. Ex• Também vejo 
com muito ci.Jidudo a atu_açi:í.o de V. Ex•~ ~ sua luta. 

O Sr. Lomantn Júnior- A nossa luta ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- A nossa luta é comum. Tive atê· o prazer 
de sugerir um outro palunque no Estado da Bahia. 

O Sr. Lomanro Júnior- A nossa luta selvagem .. , (Risos.) 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouvirei agora o nobre Senador Henrique 
Santillo e em seguida ouvirei V, Ex• 

O Sr. Lomanto Júnior- Não é só isso que me identifica, é também a ad
miração que tenho por V. Ex~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado. A recfproca é vcrdadei-
r a. 

O Sr. H~·nrique Santillo- Parece-me, eminente Senador Itamar Franco, 
que o Senador Lomanto Júnior não deve ter tomado conhecimento da atitude 
plena de má fé da Assessoria do Sr. Ministro Jair Soares. O Ministro denun
dado de tráfico de influência, de ter usado tráfico de influência no seu Minis
tério, para benefício político próprio, pe..-;soal, deu como resposta à Nação, 
através. dessa Assessoria, uma lista de S_enadOT'C$ e Deputados oposicionistas 
que teriam sido, também, segundo ele, atendidos no seu Ministério, quanto a 
credcnciamentos. Veja bem V. Ex•; quem fez inicialmente essa acusação, 
quem trouxe isso a público fui eu, na ocasiãó cOmO membro da Comissão 
M~sta que examinou o primeiro pacote previdenc_i[lrio, que em tão boa hora o 
Congresso Nacional soube repudiar. Na ocasião, nas discussões travadas na
quela Comissão, levei cópias de quase trezentos telex, todos eles expedidos 
em um tempo de apenas dez dias, em um mês do ano passado, e dc!stes quase 
trezentos telex. mais de duzentos eram dirigidos ao Rio Grande do Sul, Esta
dou que pertence c onde faz política o Sr. Ministro da Previdência e Assistên
cia Social. E o mais g_ru_ve- que foí por mim apontado não era justamente a 
questão dos crcdenciamentos médicos, o mais grave _era a dis(ríbuição de Ver
bas pelo Ministério da_ Previdênciu e Assistência Social, distribuição esta rea-
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lizada a prefeituras do Rio Grande do Sul e a entidades privadas do Rio 
Grande do Sul. numa proporção naquela fase, naquele períOdo sobretudo, 
extremamente maior para aquele Estado do que para o·s demais Estados da 
Federação, o que evidenciava o tráfico de influência odioso, sobretudo quan
do a Previdência Social e,_.;;tava e ainda está co_m muita evidência, passando 
por uma crise extremamente severa, uma crise econômico-financeira extrema
mente grave. Neste telex, em apenas 10 dias o Sr. Miriistro distribuiu a prefei
turas e a instituições de caráter privado do seu Estado quase 250 m-i1hões de 
cruzeiros. Isso foi tudo documentado_._ t!ldO provado. Em seguída S. Ex• veio 
com esta lista: "Não, o Ministério atende a todos os pedidos, incluindo os 
políticos, incluindo. também, os políticos oposicionistasn. E citou meia dúzia 
de Deputados Federais oposicionistas que 1efiam Sido atendidos e Q_ois ou 
três Senadores. Na ocasião ele citou o meu nome. C_qrno Y. Ex'" muito bem es
tava fazendo nesta tarde, eu o f[z no dia seguinte aqui mesmo, para desafiá-lo. 
A única vez em que me comuniquei com o Ministério da Previdência e Assis
tênCia Social foi num caso mais ou menos semelhante a este aqui, mas muito 
mais grave, porque denunciava o Sr. Ministro num prOCesso de discrimiriação 
política odiosa no interior do meu Estado. Foi isso! De modo que é bem 
possível, e estou certo disso, inchJ9ive, de que também os demais companhei
ros nossos citados estão na mesma condição que V. Ex'" está, e que também eu 
estive aqui, semana passada. Há má fé, muita má fé! Pesa sobre o Sr. Minis
tro da Previdência c Assistência Social, lamentavelmente, o sério, o grave ô
nus de uma acusação que ele tem de responder por ela: é de ter utilizado o Mi
nistério da Previdência e Assistência Social, sobretudo numa época de crise 
violenta na Previdência, de ter utilizado aquele Ministério para traficar in
fluência e ganhar urna convenção preliminar de seu Partido, no seu Estado. 
Pesa esse õnus sobre o Ministro. ele tem de se exp~icar. Por isso mesmo enca
minh<.~rnos já à Secretaria Geral da Mesa um pedido de Comissão Parlamen
tar de Inquérito para averiguar _não apenas isso, é óbvio, mas todas as possí
veis causas da crise prcvidenciária no PaÍS,. Eu achO-então que V. Ex• está, 
com muito senso de oportunidade, defendendo-se de acusações que são extre
mamente injustas, todas elas plenamente eivadas de má fé e realizadas pela 
Assessoria do Sr. Ministro Jair Soares. Sobre ele, sim, _ _pesa esse ónus de ter 
traficado influências. Nüo se trata ~penas de credenciamento, não. Se o·.siS;te
ma é este, contra ele me coloco, porque está errado, precisa ser alterado. 

O Sr. Lázaro Barboza - M mto bem! 

O Sr. Henrique Santillo- Precisamos tentar criar outra estrutura de as
sistência médica no País. Se o sistema é este, nã9 existiria_'-como bem diz V. 
Ex•, nada de mais que um-parlamentar qualquer, seja do Partido de V. Ex• ou 
da Oposição, se dirigisse ao Ministério e dissesse; .. Olhem, a cidade X ou Y 
do meu Estado, lá no interior, está carecendo de assistência médícã e, h_ a ven
do muitos previdenciáríos, lá não há nenhum médico credenciado. Como 
existe lá o Sr. fulano de tal, que é o único médico do munic_ípio, solicito que o 
seu processo tenha um andamento mais rápido, para que a população, para 
que a comunidade seja atendida". Não existiria nada de mais nisto. A grande 
acusação é a distribuição de verbas e, na ocasião, provei que, em dez dias, 250 
milhões foram distribuídos a prefeituras e instituições privadas do Rio Gran
de do Sul, distribuição feita pelo Sr. MinistrO Jair Soares, através de telex, 
como este que V. Ex• dele recebeu. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Perfeito, Senador. O que o Sr. Ministro 
não pode querer é dividir o seu tráfico de influência com a Oposição. Veja o 
caso do telex que S. Ex• me enviou em resposta ao memorial do dia _30 de 
março, telex esse do dia 18 de novembro:·· ... Conforme solicitação de V. Ex•, 
de forma autorizei credenciamento de Joaquim Manoel de Oliveira". Nem 
conheço tal pessoa. Ev"identemente, ao enviar o Sr. Ministro um telex deste a 
um Senador da República, isto fica nos arquivOs do Ministério, e a rnanífesta 
má intenção de sua assessoria para querer tentar resporider o que não é res~ 
pendido ... V. Ex• disse bem - não é problema do credenciamento. Não teria 
nada de mais se o houvesse solicitado. 

O Sr. Henrique Santillo- Como S. Ex• já estã fazendo no Rio Grande 
do Sul, há muita coisa... -

O SR. ITAMAR FRANCO- O que há, em verdade, é o que o Sr. Mi
nistro da Previdência Social, que não tem o que explicar, quer, então, envol
ver um homem da Oposição. 

Antes de continuar, tenho o prazer de ouvir_ o nobre Senador Lomanto 
Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior - Espero seja esfa ·minha última intervenção. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O que lamento, Ex• É sempre um prazer 
ouvi-lo. 

O Sr. Lomanto Júnior- Não quis, em hipótese álguma, a propósito de 
defender o Minístr_o Jair 5o ares, envolver qualquer culpabilidade ou qualquer 
eiva de tráfico de influência. de Y. Ex• Ao contrário. 

cia?! 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas de quem? Meu ou do Ministro?! 

O Sr. Lomanto Júnfor- Não de V. Ex• Ao contrário. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Masjã estou fazendo tráfico de influên-

O Sr. Lomanto Júnior- Em hipótese nenhuma. Nem de leve quis chegar 
- a isto. Nem de leve. Quis apenas dizer que V. Ex•, num direito líquido e certo, 

numa prerrogativa que lhe ê inerente, como representante de Minas Gerais, 
encaminhou uma reivindicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Só. 

O Sr. Lomanto Júnior- Não vejo nenhum favõr político nesse procedi
mento. Também V. Ex• há de convir que o Ministro atendeu à sua reivindi
cação e llle responde, a(enderido à sua reivindicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Neste ponto não posso concordar com 
V. Ex• Já lhe estou dando aS datas do memorial... 

O Sr. Lomanto Júnior - Não foi atendido o seu memorial? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não foi atendido em nada, Ex• V. Ex• 
não leu os jornais e, evidentemente, ávido na defesa do Ministro da Previdên
cia SociaL. 

··o Sr. Lomanto'Jún7oi-- Pelo contráríO. Estou justificando o seu com
portamento também, achando que V. Ex• também não tem motivo nenhum 
p<.~ra fazer reparos. V. Ex• agiu na mais legítima das suas prerrogativas, de re
presentante de Minus Gerais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex•, ávido na defesa do Ministro da 
Previdência Social. .. 

O Sr. Lomanto Júnior- Não. Pelo contrário. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É um direito de V. Ex• tentar defendê-lo, 
reconheço. 

O Sr~ Lomanto Júnior- Não tenho nenhuma procuração para defender 
o Ministro da Previdência Social. Apenas achei que o Ministro ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não tem procuração, mao, como 
homem do Governo, faz muito bem em não ficar calado, porque normalmen
te nós falamos e o Çioverno se omite aqui e não responde. V. Ex• pelo menos 
pula na arena .. 

O Sr. Lomanto JúniOr- Todas as vezes, Excelência, em que se fala algo 
e eu possa realmente trazer os esclarecimentos necessários, não me omito. V. 
Ex• sabe que estou entre aqueles que não se omitem nesta Casa. Não ê-só na 
defesa do Governo. Não._ Na hora em que sinta que qualquer crítica seja pro
cedente, a minha palavra também se soma, mesmo à da Oposição. Apenas 
queria dizer <1 V. Ex' que não tenho procuração para defender o Ministro
V. Ex• me oUçã, porque é meu último aparte-, não tenho procuração para 
defender o Ministro. Não examinei se o Ministro, ao ajudar o seu Estado, co
metera tráfico de influência. Não conheço, não sei. Acho que é um direitO que 
S. Ex• tem de ajudar o seu Estado, de contribuir, de dar credenciamento, 
como é um direito que V. Ex• tem de reivindicar para Minas Gerais. Não vi 
nenhuma quebra da sua posição de oposicionista, não vi nada que pudesse 
chegar à cr1tica. Se a crítica foi feita foi injusta, porque V. Ex• agiu e agiu cer
to, encaminhando uma reivindidação de um município para que V. Ex• tem 
obrigações, como seu representante. Não vejo nada demais nisso, não vejo 
tráfico de i~ fluência nisso, não vejo nisso favor político. É um direito que Se
nadores da Oposição e do Governo têm para sugerir- o município tal neces
sita da Previdência Social, necessita de um posto médico, necessita de creden
ciamento. V. Ex• não dev_e ter nenhuma preocupação quanto a esse fato. Ele 
não lhe atingiu," em absoluto. Foi isto que lhes quis dizer, e V. Ex• tomou para 
outro lado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Lomanto Júnior, não levei para 
o outro lado. V. Ex• está véido que não tenho nada com o problema. Ao con
trário, agi com a maior lisura, porque estou trazendo estas explicações ao ple
nário. No entanto, quando a imprensa publica uma nota da Assessoria ·do Sr. 
Ministro da Previdência Social, o homem lá do interior do meu Estado não 
está sabendo .realmente o qu~ aconteceu. 

Se o Ministro responde, através da assessoria, que favoreceu a senadores 
-da Oposição --e aquí es~ou dizendo do meu caso, não tenho que defender 
outros Senadores da Oposição ... 

O Sr. Lomanto Júnior- Mas não favoreceu. Atendeu_ às sugestões. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Escutei V. Ex• V. Ex• vai-me ouvir agora. 
Eu pediria que tivesse um pouco de paciência. · 

O Sr. Lomanto Júnior- Vou encerrar, dizendo apenas que a mim V. Ex• 
não precisa explicar-

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas eu não estou explicando a V. Ex•, V. 
Ex~ vai-me perdoar. Tenho o maior. .. 

O Sr. LomantoJúnior- V. Ex• agiu com dignidade ao encaminhar o ofí
cio. V. Ex• agiu no legítimo direito qUe tem de defender Os interesses dOs mu
nicípios do seu Estado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É claro, Excelência. 

Senador Lomanto Júnior, neste instante estou explicando ao plenário do 
Senado o que se passou. Estou respondendo à assessorüt do Sr~ Ministro da 
Previdência SOcial, que, continuo afirmando a V. Ex•, ela agiu mal
intencionada e não com correção na tentativa de defender o Sr-. Ministro da 
Previdência Social, quis confundir a opinião pública, Esta é minha obrigação 
vir ao plenário e dizer realmente o que ocorreu. 

E diria mais a V. Ex~. se eu tivesse, realmente, solicitado algum credenR 
ciamento ao Sr. Mirlistro da Previdência Social, se eu jâ tivesse peOetradO no 
gabinete de S. Ex• para lhe solicitar qualquer coisa em relação ao meu Esta
do, cujo povo me mandou para cá em 1974, eu estaria cumprindO-a minha 
obrigação. 

O que não posso concordar, Senador Lomanto Júnior, parta do Sr. MiR 
nistro da Previdência Social, parta de quem for, é que S. Ex• tente confUndir a 
opinião pública, é que S. Ex~ tente mostrar que Senadores da Oposição-Se 
comportam igualmente a outros indíviduos neste País, que podem obter do 
Sr. Ministro algunl favorecimento. Até este instante não obtive nem pretend'o 
obtê-lo. 

Volto a afirmar o que disse no rnício da minha fala: O-Sr. Ministr_o_ da 
Previdência Social, após a prévia no Rio Grande do Sul, já deveria ter deixaR 
do de ser Ministro deste Pais. Ê uma pena que S. Ex• não tenha esta coragem. 
S. Ex• tem coragem de enviar telex maldosos, com redações dúbias, mas S. 
Ex• não tem coragem dt! enviar ao Senhor Presidente -da República o seu pe
dido de demissão. Isto S. Ex• não faz. S. Ex• quer gozar as prerrogativas de 
M inistro-ãté o -áia em que a legislação llle garanta o dever de lá estar sentado 
ou até que continue tendo as benesses do Governo evidentemente como ho
mem demissível ad nutum, como eu já disse, S.. Ex~ continuará no-Cargo, até 
que a legislação eleitoral possa dali tirãRlo. 

O Sr._ I-ázaro Barboza- Permite V. Ex• __ um aparte? 

o~sR. ITAMAR FRANCO- Antes de encerrar meu pronunciamento. 
ouço V. Ex•. Senador Lázaro Barboza, com muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboz.a- Nobre Senador Itamar Franco, estive viajando 
por alguns dias só agora, quando V. Ex• já caminha para o final do seu dis
curso, tomo conhecimento aqui, através de colegas, que a mesma assessoria 
do Ministro, que distribui à irriprensa notícia de que V. Ex• teria sofícitado fa
vores àquele Ministério, incluta, também, nesse noticiário, o no"sso nome. No 
ano passado, como depôs aqui o eminente Senador Henrique Santillo, meu 
colega de representação, que também ocupou a tribuna desta Casa para dizer 
que o Sr. Ministro Jair Soares ni:fo é o d_onó do MiJilSt&iõ Cfa Pfevidênciã, 
nem é o dono, também, do dinheiro que o trabalhador brasileiro paga para a 
Previdêncía Social, nunca pedi àquele Ministro ou a qualquer Ministro de Es
tado qualquer favor de ordem política ou particular. Encaminhei, sim, no ano 
passado, reclamações àquele Ministério, no tocante a dois ou três pro-cessos 
de credenciamento que se encontravam nas gavetas daquele Ministério, dor
mindo há dois, três anos, solicitações feitas por cáSãs-âe saúde de municípios 
onde só existia um hospital, em cada um deles, e que, negligentemente, o Go
verno, através do titular daquela Pasta, não buscava dar a saída correta, o en
caminhamento necessário. Cheguei a depor aqui para a Casa que u·m-a das re
clamações, que fiz ao Minsitro Jair SoaTes, foi no tocilnte a um hospitãl d8. 
Cidade de Sanclerlândia, pois que a- Previdênda Social determinai-a que o 
dono daquele hospital o reformasse por duas vezes seguidas, a fim de atender 
às exigências da Previdência e já o hospital necessitava partir para a terceira 
reforma, sem que o credenciamento fosse apreciado. E os brasileiros de San
clerlândia, desde que existe o Ministério da Previdência Social, contribuem 
para aquele MinistCrio, sem ter a contrapartida que a lei lhes assegura. De 
forma que, como V. Ex•, eu também rechaço, veementemente, a colcoação 
maldosa, desrespeitosa, eivada de má fé da assessoria do Ministro, tentando 
encobrir o tráfico de influência que vem serido praticado naquele Ministério 
pelo próprio titular da Pasta- já sobej<imen-to denunciado, nesta e nã outra 
Casa do Congresso Nacional- colocações levianas asSím como esta que V._ 
Ex• agora dela se __ ocupa, e com todo o direito, ao defender o seu nome honra
do e limpo, porque V. Ex• também, como eu, como o Sr. Senador Henrique 

Santillo, como qualquer outro parlamentar da Oposição, ao fazer uma recla
muf;ãó em -relação a um -caSo qualqUer de- credenciamento não estamos solici
tando favor nenhum. O que configura favor, e o que é mais grave, o que con
figura despudor é a ~istribuiçào, a mancheias, _de verbas daquele Ministério, 
como fez o Sr. Ministro, às vésperas da tal convenção prévia do PDS, que o 
indicou candidato do seu Partido a Governador do Rio do Sul, quando S. 
Ex~. no decorrer de 10 dias, distribuiu cerca de 250 milhões de cruzejros das 
verbas de Assistência Social apenas para o seu Estado. f: de se perguntar: os 
outros EstUdOs do -Brasil receberam -idêntico tratamentÕ? Esta é a indagação 
que, até agora, nem o Sr. Ministro nem a sua açodada Assessoria aceitou res
ponder para o Brasil. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Lázaro barboza, V. Ex• diz mui· 
to bem, colocações levianas e açodamento da Assessoria do Sr. Ministro da 
Previdência Soçíal. 

Sr. Presidente, vou solicitar a V. Ex• que faça constar do nosso pronun
ciamento cópia do memorial da Cidade Lima Duarte, telegrama dirigido a S. 
Ex•, o Sr. Ministro da Previdência Social, e os telex a mim dirigido~ já no final 
de 1981, por S. Ex~. o Ministro Jaír Soa.fes. 

Encerro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na esperança de que, em breve, 
já que a legislação eleitoral assim o exige, o Ministro Jair Soares deixe esse 
MinistériO tão importante, no Brasil, e que S. Ex~. quando se defender, atra
vés da sua As.sessoria, primeiro leia aquilo que da escreve e não procure en
volver nenhum parlamentar da Oposição. Sr. Presidente, a presença do Sr. 
Jair Soares do Ministério é, nest~ inSt~nte, uma afronta à sociedade brasilei
ra, que deslustra a nossa vida pública. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR 
Fk-:.fNCO EM SEU DISCURSO: 

Brasília, 6-4-82. 

Senhor Senador Itamar Franco: 
Em resposta ao seu telex, de 5 de abril corrente, encaminho a Vossa Ex

celência, cópia do seu O lido n9 046/81, de 30 d-e março de 1981, bem como 
dos telex que lhe foram enviados. 

Cordialmente, - Jair Soares. 

Of 1f! 046[81-GSIF. 
Brasma, 30 de março de 1981. 

Senhor Ministro. 
Através deste, apraz-me, respeitosamente, encaminhar a Vossa Excelência 

memorial assinado por moradores da cidade mineira de Lima Duarte, num total 
de 582 assinaturas, encabeçado pelo Prefeito Domingos Otaviano Lima, solici
tando o credenciam e mo para a instalação de um ambulatório médico do lN PS 
para aquela comunidade. 

Na certeza de que o assunto merecerá de Vossa Excelência a melhor 
atenção e interesse, reJ11Jvo-lhe meus protestos de elevada estima e consideração. 
- Senador Itamar Franco, 3~' Secretário. 

Telegrama 
Ministro Jair Soares 
Ministério da Previdência Soda! 
Brasilia/DF 

Desafio Vossa Excelência dizer quando onde e sob que circunstâncias 
sou beneficiado com sete credenciame"ntos pelo seu Miiiístério pt PeçoRihe in
clusive indicar as cidades de Minas Gerais às quais tenha sido favorecido vg 
publicando conseqüentemente minhas solicitações oficialmente dirigidas a 
Vossa Excelência pt Segunda-feífã. próxima semana abordarei assunto pleR 
nário Senado Federal pt 

Senador Itamar Franco 

Uma Duarte, 4 de fevereiro de 1981 
Senhor Ministro da Previdência Social: 
Nesta oportunidade pedimos a V. Ex' o credenciamento MédicoR 

Ambulatorial rara nossa comunidade de vez que já nos foi oferecido salas do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lima Duarte, Olaria e Pedro Teixeira 
para instalação do mesmo. 

O motivo do pedido fofmulado a V. Ex•, tem fundamento nos seguintes 
tópícos: -

J<:>- Limn Duarte fica na BR-267, estrada que nos liga a Caxambu e Juiz 
de Fora, cidade esta com a qual mantemos nosso intercâmbio comerciai e cu1-
tlll''ar que disú1 da nossa a uns 54 km. 

2'~ - Nossa comunidade possui na parte urbana três escolas do 19 grau 
(grupos escolares), um colégio estadual com capacidade de 1.000 alunos (Gi-
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nãsio c'}\' grau de magistério) e um colégio de_C9Qla~~lid~de daCNEC. com 
capacidade pma 130 aluno5. -

3'~- Sua economiu é agropecuária e agricultura, a bacia leiteira suporta 
no momento três grandes e famosos_latidnios _como Cooperativa Agrope
cuúria de Lima Duartt! (CCPL), Latidnios Lima Duarte e _Laticínios MB 
Uda, com mais de dez fábricas esp~Iih<.~das pelo Distrito e cidades vizinhas. 

4~- Nossl)s limites c.onfrontam com as cidades de Bias Fortes, Santa 
Rita de Ibitipoca, Santan;J do Garambéu, Olaria, Rio Preto (MG), Juiz çie 
Fura e Pedro Tcixdw, sendo sempre Lima Duarte que presta a algumas des
tas cidc.tdes, os primeiros socorros e após são encaminhados para Juiz de Fora 
(sede do INPS- lAPAS ou INAMPS). 

5~- Possuímos um<.1 filial do Banco Nacional SJA, representação do 
FUNRURAL. reprcscnlaçi:ío do INPS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
Sindicato de Empregadores Rurais e Sindicato de Indústria. de Laticí_nios e 
Derivados, além do Posto do_Ministérío do Trabalho, Correios, EMATER, 
lESA, Instituto Estadual de Florestas, CEMIG, TELEMIG, Unidade de 
Saúde Estadual e Albergue São Vicente de Paula, IBGE, etc. 

6<:~ - Somos Sede d<.1 Comarca de l ~ Entrânci_a e congr'egamos a 149• 
Zona Eleitoral (Lima Duartc, Olaria, P_edço Teixeira e Santana do Garambe
u), além dos distritos dc São Domingos da BOc;,tíriã, São José ~os Lopes e 
Conceição de Ibitiboca, onde temos o Parque Estadual Florestal de lbitiboca. 

79- Temos para o lazer da população três imporfãntes clubes de futebol 
com al.:tmbrado, piscina, etc., sendo os clubes Associação Atlétíca Lima 
Duarte~ Minas Esporte Clube c Social Futebol Clube. _ 

8Q- Possui também nossa comunidade a Santa Casa de Misericórdia de 
Lima Duarte e Maternidade Elisa Catão, com Sala de Cir~rgia (OperaÇão), 
rede interna de oxigénio, sala de parto, laboratóriO de análises e Vários leitos 
que atualmentc são ocupados com particulares (casos urgentes), e somente 
convênio com o FUNRURAL. 

99- Sem contar os inúmeros comerciantes. pessoas aposentadas e inclu· 
sive da Central do Brasil (ramal ferroviário extinto). _ 

lO~'- Provavelmente com a radiografia de nossa cidade V. Ex• passou a 
conhecer mais uma cidade a que muito amamos e queremos b_em, e talvez 
queira achur-nos um pouco comodistas em sonhar cOm um credenciamento 
ambuhttorial e provavelmente hospitalar, c por estarmos perto de Juiz de 
Fora (54 km), dev_críamos continuar enfrentanào os problemas anteriores. 

Pois bem. o Brasil, Estado e a~ cidades maiores cre!lceram muitO, princi
palmente cm nível populacional; o INPS passou a ser mais aceito e acredita
do: hoje os filiadosjú não são os mesmos de 10, 15 ou 20 anos passados; Juiz 
de Fora já saturou e não tem condições de atender a esta vasta região e, prova 
di~to. V, Ex'- deve v_cr sempre cm jornais as críticas das enormeS filas, tanto 
nos hospitais credenciados, como nos ambulatórios da Previdência SociaL 

Para o:-~ muito.'\ filbdos de nossa comunidade sem nenhum atendimento, 
nem ambulatório ou hospitul c como os jornais divulgam que em l 981, será o 
ano dt:: mais crcdenciarnento pelo INPS. esperamos e confiamos err'l. nosso 
Ministro da Saúde que ac:.1baremos em breve resolvendo os problemas que 
anigem nossa gente. 

Contamos <llualmente com_cinco (5) médico,s residentes e vá,rio~ outros 
jovens terminando o ~ur<;o de Medicina que podcrãq__ radicar e_m ~_ima Duar~
tc. para o atendimento da porulação, além de termos vários engenheiros, ad
vogados, agrónomos, dentis.las, etc. 

Sem outro particular para o momento, certos que teremos o aceite de V. 
Ex~. enviamos nossos prote;.;tos de estima e distinta consideração. 

Atenciosamente,- Prefeito Domingos Otav_iano_Lima, PDS- Dr. Joa· 
quim Carvalho Fonsec;,t - Advogado, Presidente da Câmara; MÉDICOS 
RESIDENTES: Dr. Joaquim j\fanoe/ de 0/i\'eira- Dr. José Can·alho da Fon
seca Neto - D~ I 'era de Almeida Senra- José Assis de Olireira, Presidente 
do Sindicato Rural- José Augusto de Olil'eira, Preiiidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Li.ma Duarte -Joaquim G. de Andrade- Rep. da 
Ordem dos A d1•ogados de Uma Duarte. 

Data 18-11-81 

M PASjGMjDF /N R 7.362 pt conforme solicitação vossência vg informo-lhe 
autorizei credenciamento Vera de Almeida Sena vg clínica médica et pediatria 
vg junto Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte/MO pt CDS SOS Jair 
Soares vg Ministro MPAS 

Data 18-11-81 

MPASJGM/DF JNR 7.J60 pt cOnfó"rme solicitação vossência vg informo· lhe 
autorizei credenciamento Joseh Carvalho da Fon~eca Neto vg clínica médica 
vg obstetrícia pt cirurgia vgjunto Santa Casa de Misericórdia de Lima Duar· 
tejMG pt CDS SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Data 18-11-81 

MPAS/GMjDF /NR 7.361 pt conforme solicitação vossência vg informo-lhe 
autorizei credenciamento Joaquim Manoe_t de Oliviera vg clínica médica et 
obstetrícia vgjunto Santa Casa de Misericórdia de Lima DuartejMG pt CDS 
SDS Jair Soares vg Ministro MPAS 

Data 18-11-81 

M_PAS;a M/DF /N R 7.359 pt conforme_ solicitação vóssência vg informo·fhe 
auloiizei crede-nchrriC:nto Eneas de Almeida Pires vg clínica médica vg junto 
Santa Casa de Misericórdia de Lima DuartefMG pt CDS SDS Jair Soares vg 
Ministro MPAS. 

Ministro MPAS 
Jlo Sr. 
Joseh Luiz Vasconcelos Barros 
MD Superintendente Regional INAMPSjMG 
Av. Amazonas 266 l3'i' andar 
Belo Horizonte - MG 

Data 29-4-81 

MPAS/GM/DF /NR/ 727-cjSI pt solicito remeter este Gabinete vg dentro 
de 48 horas vg fichas ~ii! tese de proposta de contratação de leitos hospitalares 
de Santa Casa -de Misericórdia de Lima DUarte vg em Lima DuartefMG vg 
bem como síntese de proposta de credenciame"nto seu corpo clínico vg confor
me diretrizes da OSjTNAMPS/SPL/SMS/ 19.01 de 04-02-81 pt CDS SDS 
J8.ír Soares vg MinistiO MPAS 

MPAS 
Ex' Sr. 
Dr. Jair de Oliveira Soares 
DD. Ministro da Previdência et 
Assistência Social 
Brasília- DF 
511-000.0 040581 129 MPASjGM/DF 

Data 4-5-81 

Segundo informação obtida por telefone junto agência Juiz de ForajMG, em 
atenção telex NR MPAS/GM-DFj02.654f727-Cj81, não hã no momento 
processo formalizado nome Santa Casa Misericórdia de Lima Duarte, Trans
miti ínstruções referida agência sentido urgente cumprimento determinação 
vossência et prOViâências pelos interessados processo. CDS SDS. José Luiz 
de Vasconcelci"S: Barros, Superintendente Regional INAMPS. 

Ministro M PAS 
no· Sr. 
Harri Valdir Graeff 
MD Presidente INAMPS 
Rui! MéXico 128 9• andar 
Rio de Janeiro/RJ 

MPAS/GM/DF /NR 4.400 pt autorizo vg carater excepcional vg contra
tação leitos hospitalares vg Sana ta Casa M_iseric;órdia de Lima DuarteJMG et 
credenciamento do corpo clínico do hospital pt CDS SDS Jair Soares vg Mi· 
nistro MPAS 

DISCURSO PRONUNCIA..DOPE{-0 SR. HUMBeRTO LU
CeNA NA SESSÀO DE /3-4-82 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÀO DO ORADOR. SERIA PUBI_ICADO POSTERIORMENTE. 

O SR, HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte dis
cursO.) --Sr. PreSidente, ·srs. Senadores: 

. Ao assun1ir a Liderança da Bancada do PMDB no Senado, afirmei que 
procuraria ser, neste ano. uma Liderança de denú_ncias, tendo em vista que es· 
peiava1 como de_fatá eStá acontecendo, o recrudescimento da repressão, neste 
País, num ano típicarO·ente político, ao fim do qual serão realizaaás elCições 
gúiíS para os gover~os-dOs EStados; 0 S~nado! a Câmara, as Assemblé_ias Le
gislativas, as Prefeituras e Câmaras Munícip-ãís. -

E acentuava eu, Sr. Presidente, que era importante enfatizar, e o faço a 
cada instante em que me é dado falar desta tribuna,__<!- constante cpntradição 
entre o discurso e a ação do Governo. As palavras que são pronunciadas dia
riamente pelo Senhor Presidente da República, pelos Srs. Ministros, não cor
respondem, em absoluto, aos fatos que ocorrem diariamente neste País, seja 
em que seror de atividade for, político, econômico, social ou cultural. E, 
como para distrair a boa fé do povo brasileiro, o Governo tenta investir, mais 
uma vez, contra as Oposições, como bem acentuou, ontem, em seu brilhante 
pro_nunci~mento o nobre companheiro vice-Líder do PMDB, nesta Casa, Se
nador Henrique Santillo, quando rechaçou, desta tribuna, as acusações, de 
revanchismo que têm sido levantadas contra as Oposições, como forma de 
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nos intimidar na marcha que estamos empreendendo, com firmeza e altivez, 
com vistas à redemocratização plena no Brasil. 

A propósito, O Globo de hoje traz algumas declarações que sª-o da maior 
importância do ex-Governador Miguel Arraes, das quais dcistaCo alguns tópi-
cos, para conhecimento dos meus pares e da Nação. -

Diz aquele ilustre brasileiro: 

"Recife (0 GLOBO)- "O SenadorPassarinho é um homem 
sabidamente inteligente. Temo, entretanto, que esteja-, tãlvez -incODs
cientemente, pretedendo espalhar uma imagem- de revanchismo que 
existiria nas oposições, partindo da minha pessoa." 

-Curiosamente .....:....-disse Arraes - O Senador pinçou uma 
frase de quem nunca usou revólver e quer fazer disso um cavalo de 
batalha. Com todo o respeito que tenho por Sua Excelência 
permito-me ponderar que, na qualidade de militar, ele sempre usou 
armas. Se uma frase sua não pOde ser pinçada- porque não me da
ria a esse trabalho- vê--se facilmente no artigo que escreveu ("0 re
vanchismo cm man::ha") a conclusão de que não só adota como 
também praticou a luta arinada em abril de 1964. Taticamente, tan
to o Senador como os outros autores do Movimento entenderam 
que era o uso de armas o instrumento apropriado naquele momen
to. 

Luta Armada não é Adequada 

Segundo Arraes, como o SrasH não vive riiaís so6 uina "tira
nia'', tOrna-se inaàeqüado o u-so da luta armada para enfrentar o 
GovernO. Ele acha que, ao insistir cm um revarichismo que não exis
te, o Senador- Jarbas Passarinho está agindo taticamente, visarido 
forjar um clima de tensão artificial para manter as opo_s-ições na de
fensiva. E as oposições, a seu ver, estão -íntercssiiâ<is na realizaÇão 
das eleições, em clima de respeito mútuo entre todos os candidatos. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o ex-Governador Miguel Arraes é 
um dirigente do PM DB apontado c-omo- dos mais radicais da Oposição brasi
leira. No entanto, sua linguagem é a linguagem da conciliação democrática. 
O que realmente S. Ex" prega é o caminho da legalidacle dentro do qual todos 
nós da OpoSTÇãO--dcvemos trilhar. 

Enquanto isto - reencontrando-nos com o início do nosso pronuncia
mento - o que vemos é aquela constante contradição entre o discurso e a 
açào política do Governo. 

Ainda agora, para não ficar, como Líder do PMqB, nesta Casa, fora de 
um assunto que sensibilizou e sensibiliza toda a Nação, sobretudo suas elites 
culturais e, por que não dizer, o povo que hoje acompanha, com interesse o 
desenvolvimento de nossa vida artística, sobretudo no plano do cinema, a 
Nação, Sr. Presidente, Srs·. Senadores, é surpreendida relo confronto entre o 
que está na Constituição, entre a garantia da liberdade de expressão. d~ 
criação artística e o recrudescimento da censura, sobretudo de caráter po\íti-
co. 

Ainda ontem o nobre Vice-líder Senador Henrique Santillo chamava a 
atent;ào, no seu discurso. para a Censura de mais uma peÇa teatral. "Boa Noi
te Coronel" uma seqUência do~ ntWOS a1os rraticados rdo Ministério da Jus-
ti~a que, há poucos dias, interditou o lançamento. ao público bra~ileiro, do 
filrne ··Pra Frente Hrasil", que foi o vcn~..:-edor do último festival Nacional de 
('inema de Gramado e vai concorrer. -queria-ou nào queira··a censura no Bra
:-.il. ao festival de Cannes. e quem sabe, Sr. Presidente, mais uma vez o talento 
da ('fiaç-ão artística do ci_nema h_ra~iteiw não mcre_çerá mais LJm título a nível 
ina:rn.:1cional. como aconteceu com o ··Pagador di!- Prome::.sa.s··~ <.:om o "As
:-.<tlto ao Trem Pagador". H Eles Não Usam Black-tie" _e ou_tras 1a1lla~ pro
duçõe.; de nível elevadíssimo da inteligência~_da cultura. do talento e da ima-
ginação cfiadora dos_ brasHeíros. -

O Sr. Gahrie/ llemres - Permite V. Ex~ um aparte'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu preferia que V. Ex~ me dd.xa~se 
('1_1ntinuar porque há uma seqüência, mas .. 

O Sr. Gahr;e/ Hnme~ --Eu desejava imtertomrer V. Ex~ exatamt:nte, 
sohrt a primeira parte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pvio não. 

O Sr. Gahriel Hermes- V. Ex" iniciou, depois, partiu para uma segunda 
etara. digamos, para acusações. V. Ex" diz que o Governo está preocupado 
em criar um clima, o que realmente não acontece. Isto, V. Ex• quis mo.sfrar, 
de início, envolvendO até. com muita habilidade, o pronunciamento de on
tem, a quem assisti, do Presidcnte_d~sta Casa que, c6rii mUito respeito, desceu 
da tribuna para fazer uma colocação muito respeitosa. Agora, veja bem V. 
Ex~ • .se há alguém neste País interessado em convocar tOda a Nação, esta Casa 
-~a Oposição, par~ que façamos deste País uma democracia, vamos fazer jus-

tiça, é o S"eilhor Presidente d3 República, é o GoVerno. :t: esta, nobre SenadOr, 
a Posição do Governo! Se há um homem neste País que merece o nosso res
peito pelo seu trabalho de realmente querer fazer do Brasil uma democracia, e 
está intcrCssado-em ConVocar ~odas as fOrças d? N~ção, para que se f<iça uma 
democ-fa"Cia atravê:s de umã eleiçãõ Oormal, é. o Senhor Presidente João Fi
gueiredo. Por isto interrompi V. Ex~ quando passava para a segunda parte
que digamos -está quase ligada a uma convocação também do Presidente 
da República, para que façamos todos nós uma campanha de moralização 
que realmt!ntc se torna ú."éCessáriá._-Eu não_ sou nenhum moralista neste senti
do, quase meío irónico, qüe se dá à palavra. mas- acho que a convocação do 
Presidente, nesta segunda parte do discurso de V. Ex~. também tem sentidO. E 
tanto isto é verdade que as figuras mais respeitáveis da Nação, no meío reli
gioso e niesffio no meio cultural, mãnifestaram-se a respeito, e já hOje SC so
mam c·enteílas e centenas de entidades c·olocád-as na linha que o Senhor Presi
dente da República convocou, isto é, para que fizéssemos uma campanha de 
moralização de costumes, principalmente no que se refere à educação dos jo
vens. São duas as colocações de V, Ex• a Primeira, V. Ex• me permita, eu dis
cordo, porque o Senhor Presidente da República- e isto eu faço questão de 
frisar- e o Presidente desta Cas_a_des_ejam que não s_e leve a situação para o 
lado do revanchismo, como disse o nosso Presidente. Eu até me congr_atulo 
com a posição do ex-Governador de_ Per~1a~Quco1 __ quando S. s.-diz que ele 
não pensa em revanchismo. E sei que não pensa. pois é um homem inteligen
te, um homem que deseja a democracia no _Pais. Portanto. tem de convocar 
não púa revanchismo, mas para uma lu ia democrática norma[ cm qUe duas 
forças, duas posições, a da OpOsiçãO e dos-homens do Governo se debatem, 
mas dcmocratil:amentc: Sobre a Outra posição que V. Ex~ começou a debater, 
e·e-u-desejei me mafti-teStar- ,úites~que v. E.x~ concluísse; Quero dizer que louvo 
a Põsição do Senhof Presidente -da República e, neste momeáto, coloco mi
nha voz ao lado de out-rãS muito -resPeitá\reiS qu-e "aqui se fiZeram ouvir. -

O SR. HUMBRTO LUCENA- Não me surpreendem as palavras de 
V. Ex•, pois V. Ex~ vice-Líder cm exercício. do_ PDS e do Governo, até por de
ver de ofício, teria de dizer alguma coisa, teria de se pronunciar a respeito das 
questões que foram levantadas. 

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex' me permita. Aqui não é dizer qualquer 
coisa. e sim contradizer contrarfar e não concordar çom.o pensamento de V. 
Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Perfeito; justamente. Eu não espera
và Qtfe V. EX~-COi1cordasse. 

O Sr. Gahn'el Hem_~c_.~- Com _o que nãO e~ tá certo eu não ConcordO; com 
o que ~ào está certo com a minha linha de ação que é a linha da Maioria desta -
Casa. V. Ex~"' não tém ra7ào. 

O SR. HUMBERTO LUCEI\A- Claro, nobre Senador. 

O Sr. Gahriel Hermes- Nohre Senador, perdoe interrompe-lo, mas o 
Governo hrasileiro realmente quer ekições democráticas e fazer deste Pab 
uma demoo;.;racia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Poio nào. 

O Sr_._ Gahr_iel Hemu::,· -:-_[[e diz. repete e está pro\ ando com os "'eu.; alll>:. 

O que ele fet desde o início do seu Governo, foi abrir as possihilidades para 
qLte o Brasil voltasst: J normalidade, d;,~r a liberdade de podermos dizer aqui l) 

que pensamos, de dizer a imprema com liberdade, t' i.JLle qüa. I:: l!sta t! uma 
coisa rc~rcitá\'d. Trazer os que estavam presos rara um clima Jc lihcrdade e 
trazer 0.!5 que estavam longe ~do Pais, rara dentro do País. Não vou citar uma 
coisa tantas _ye:zes n::petida .. 

O SR. HUMBFRTO I.liCENA- Pt.!diria a V. Ex~ que concluf...,~e. por
que eu preCiso comentar o seu prtmciro·-apartc-. 

:_:__·n--,.ç;r:T;anfff>{Henit(-;\,- Pois nãO. ·Ex•. ouvircí -::on1 a tili-lior ahinç-ào: 

O SR. IIUMBERTO LUCE~A- O que eu estava dizendo C ó.JUt:: não 
me SLtrpre-c-nderam as palavras de V. Ex~+ porque a ótii.:_J do PDS nós a conhe
cemos e. n30 r o der ia ser a ffieSma da Op-oÚçàú-. púr<.jue, senão nós nilú e~
tariamos_ em campos diferentes. 

V. Ex~s acham que a abertra rülítt~.;a que aí está é uma coisa formidável, 
é um projeto extraordinário. que o País está march<.mdo ~.:elcremente para a 
democracia. Nós pensarrioS de mOdo contrúrio. Nào negamos alguns aspe<.:
tos po~itivos. evidentemente, do processo de abertura políti<.:a, mas o <.:onsidc
ramos, a esta altwra, has_t_ant~ tímido e restrito e mui_to_longe, longe, longe das 
aspirações populares. 

O Sr. Lá;:aro Barho=-a - Mui to bem! 

O SR. HUMBERTO LUCENA -O que realmente o Brasil quer, o 
Brasil aspira é uma democracia plena. E esta só poderemos tê·la, quando os 
donos do Poder que aí estão Se dispuserem a, realriiéntC, entregá-la ao povo 
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através de eleições livres, eleições limpas, sem casuísmos, sem quaisquer re-
gras draconianas que possam, P!eviamente, fraudá~las. 

Mas, hoje, não esLou aqui para discutir eleições. 
Volto ao tema inicial do meu discurso e diria- a V. Ex• que, quanto ao re

vanchiSmo, as palaVras do ex-Gován~dor Miguel ArraessãO teste_munho 
inequívoco daquilo que ontem disse aqui o Senador Henrique Santillo. 

No que tange ao problema da censura, insisto_em dizer que, infelizmente, 
o recrudescimento da censura neste momento é mais uma prqya de retrq~sso 
político no Brasil~ é mais uma prova de que a abertura já não é tão granâe e 
que, pelo contrário, ela vai diminuindo a sua áiea, infe)izmen~e, aos olho_s 
perplexos do povo brasileiro. 

E V. Ex• se referiu ai a- uma campanha de moralização que o Senhor Pre
sidente da República teria proposto e que, por isso, deveríamos apoiá-la e 
que, por isso, a censura deveria ser mais ativa. Mas V. Ex~ e~ tá enganado .. <? 
que está acontecendo na censura não é a proibição de pernochanchadas, des
sas que têm sido aqui combatidas tenazmente pelo operoso Senador Dirceu 
Cardoso, essas estão aí livres, sendo exibidas diaríament_e para- a degustação 
das platéias brasileiras. O que se está proibindo são criações do talento artísti
co brasileiro, sob o pretexto de que seriam obras de nature:za política~ com 
objetivos subversivOs, de levantar o -povo brasileiro contra o Governo. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no caso em tela_ çlo filme "'Pr~ Fren
te Brasil", que teve a sua execução interditada pela censura, através do Minis
tério da Justiça, o que é de pasmar- e aí é que está a contradíção flagrante 
do Governo - pois o pfóprio Governo, que o selecionou, que o financiou 
através da EMBRAFILME, com vinte milhões de cruzei,_ros, pará o ·custeio 
parcial de uma película que, por sinal, é produzida por um ex-diretor da 
EMBRAFILME, o único_ que durou quatro anos, segundo sei, na sua dí
reção, o conhecido e festejado cineast1]. bra_s.ileiro Roberto Farias~ vel!lag9_ra 
proibi-lo sob o pretexto de que é politicamente iilconvei1iente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta contradição deixa o Governo numa 
situação díficnima. Não só foi p-roibido o filme como foi demitid_o o Presiden
te da EMBRAFILME --um diplomata ilustrequeseportou à frente daquela 
empresa com absoluta in-scnçã_o, granjeando, por isso mesmo, ·a prestígio, ó 
apreço e até admiração dos que fazem cinema neste País. 

E a propósito deste assunto o próprio Roberto Farias, que é o produtor 
de "Pra frente Brasil", através da Revista Veja, declar-ou: 

Vo:es AnônimaS.; "Meu filme serve à abertura política", diz Fa
rias e o principal agente dessa abertura -é o_ Presidente Figueiredo.~' 
Por isso, ameçado de ter o filme proibido em todo o país pela Cen
sura, ele pretende telegrafar ao presidente, pois se considera dupla
mente pressionado. "'A direita me considera comunista, a esquerda 
me acusa de governista" queixa-se Farias. 

Esta é a verdade dos fatos. 

O Sr. Henrique San ti/lo - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o rtobre Senador. 

O Sr. Henrique Santillo- Pedi o aparte apenas para dizer a V. Ex~ o se
guinte. Vou me_solidarizar çom o seu pronunciamento, eminente Líder, para 
também mais uma vez dizer que em absoluto não concordo que a censur_a, em 
qualquer caso, em qualquer circunstância poss-a ser benéfica. A meu ver a 
censura é sempre perniciosa e sempre representa um retrocesso, como bem 
disse V. Ex' E quando ela é política, neste caso passa a ser absolutamente in
tolerável. É o caso do filme e também é o caso da peça ··soa no i ti Gene-ral" 
d_o nosso produtor brasiliense Joãq Vianey, citado por mim, ontem, aqui nes
ta Casa. Sem sombra de dúvida, o processo de censura, no Brasil, está sofren
do um aprofundamento, um recrudescimento. A própria imprensa escrita 
tem denunciado o fato. No Departamento de Censura_de Diversões Pitblicas, 
o que se ouve, é esse novo enfoque, esse novo sentido que o Governo está pro
curando dar àquele Departamento, à atuação daquela Departamento. Estou, 
portanto, com V, Ex•. que está carregado de razão ao fazer eSse proteStá dã 
Tribuna em nome do nosso Partido, Com_relação ao problema, eminente Se
nador, que foi abordado aqui, também por V. Ex!, sobre as acusações de re
vanchismo, uma preocupação que tenho, inclu.Síve, é de que, através disso, se 
crie aí um clima psicossocial de paranóia nos quadros do próprio Governo, 
de séria e grave paranóia. Na verdade, a Nação inteira sabe que as Oposições 
- e aí não apenas o PMDB, mas todos os partidos oposicioniSta-s -=- estão 
com os olhos voltados para o futuro para tentar trilhar um caminho pela de
mocracia que exclua, em qualquer hipótese, a vindita. EsSa é a grailde queS
tão que está sendo estabelecida pela Oposição neste Pl:lís e ninguém tem o di
reito, realmente, de pinçar aqui ou ru:-olâ, um ou outr:Qpronunciamento de 
uma pessoa menos gabarítada e sem nenhuma influência na direção oposicio
~sta, ~pa_ra tentar disso tirar ila_~ões que não correspondem à verdade. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Fico grato a V. Ex•, Senador Henri· 
que Santillo, que, com sua intervenção, completa o meu pensamento em tor
no desta_ matéfia. 

Mas, Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Comunico a V. Ex• que o seu 
tempo já está C?sgotado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, pediria a V. Ex• per
missão Para; ao concluir, ler para que- conste dõs Anais uma nota publicada 
no O Glohu de hoje, e que foi emitida por várias entidades ligadas ao cinema 
brasileiro sobre a chamada crise da EM_BRAFILME, decorrente da proi
bição do filme "Prá Frente Brasil": 

É a seguinte a nota dos profissionais de cinema ao público: 
"Nós, profissionais de cinema, vimos a público declarar que es

tamos n!.urlidos em à.Sseinbléia Conjüilüi das entidades de classe des
de a saída_ do dir~tor geral da EMBRAFILME, e da ameaça de cer
ceãtn:ento de nossa liberdade de expressão, concretizada na inter
dição do filme "Prâ frente Brasil". 

"Essa não é ·a primeira vez. O cinerria brasileiro tem uma tra
dição de luta; defendemos os_ valore,s .democrá~icos, 4esde que os 
pi_oneiros, há mais de 80 anos, comeÇaram a filmar por aqui. Muitas 
outras vezes nos reun.imos, como agOra, e.m defesa dã livre criação e 
de um mercado que nunca foi nosso, ocupado que é pelo cinema im
portado. A primeira lei de proteção ao cinema brasileiro, no início 
da década de 3.0, a criação de vários órgãos de estímulo à produção 
cinematográfica e, finalmente, a fundação da EMBRAFILME, re
sultaram do esforço e da participação de todos os profissionais de 
cinema. 

..·Nós, que escoibemos o cinema cõmo.forma de expressão, sa
bemos que o dnema brasileiro é um instrumento vital para a afir
mação de nossa sociedade_. Nosso cinema representa, frenta à po
sição privilegiada do filme importado no Brasil, a mais fecundare
sistêncía cultural à invasão colonizadora que_deforma nossoS autên
ticos valores e s~ntimentos. 

"Atualmente, a EMBRAFILME é peça fundamental para via
bilizar a atividade cinematográfica. O papel dinamizador que os 
profissionais de cinema lhe atribuem só será e_fetivamente desempe
nhado, na medida em que reafirmemos nossos princípios básicos, 
que condicionam a própria e;xistência de __ u_ma cinematografia legiti
mamente brasileira: 

"1 - A Defesa permanente da liberdade de expressão como 
condição Para uma cinematografia que contribua para o reconheci
mento da identidade cultural do povo brasileiro; 2 - A Consoli· 
dação do princípio de que" a liberdade de criação não seja cerceada 
peJo inv~ti.!I!.~_El~tt? ~~2.QÔ_J!li~~-~§!~~~i~~pio está na _raiz da riqueza 
cultural e do pluralismo de nossa cinematOgrafia; 3 - A defesa da 
EMBRAFILME como árdua conquista da classe cinematográfica. 
É responsabilidade do Estado fomentar e estimular o cinema, su
prindo os recursos necessários ao implemento da produção de fil
mes de longa e cUrta-metragem, ao fortalecimento da indústria e do 
comércio ciMrn.atográf!__cQ, para superar a·atual crise do mercado de 
trabalho e ate_nder_ a todo_s_ os continge_ntes e linhas de produção do 
cinema brasileiro; 4 - A necessidade de participação da classe cine
matográfica na definição de qualquer reestruturação, mudança de 
estatuto e redjrecjonamento político da empresa. 

"Nós, que usamos o_ cinema como __ meio e meta de vida, esta
mos plenamente conscientes de nossa responsabilidade em dar con
tinuidade à luta pela democratização da çultura, pela implemen
tação da i_ndú$t_r:i3 cin_ematográfica em nosso P~Js e por um cinema 
que efetivamente sirva aos interesses do povo brasileiro." 

ABPC- Associação Brasileira dos Produtores Cinematográfi
COs; SA TED- Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de 
DiversõesjRJ; ABRACI - Associação Brasileira de Cineastas; 
APACI -Associação Paulista de Cineastas; A TEC- Associação 
dos TécniCOs de- Cinema; A BD - RJ - Associação Brasileira de 
DocumentaristasjRJ; ABD- SP- As-sociação" Brasileira de Do
c_umentaristasjSP CNC - Conselho Nacional de Cineclubes". 

:Sr. Presidente, Srs. Senadores, com este registro, concluo o meu pronun
ciamento. deixando, aqui, o protesto mais veemente da Oposição brasileira, 
particularmente do PMDB, ÇJ.través de sua Bancada no Senado, contra este 
processo de recrudescimento da censura, sobretudo da censura de cunho polí
tico, no Brasil, em plenos tempos de abertura. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/) 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

tos: 

I- ATA DA 39• SESSÃO, EM 15 DE ABRIL DE 1982 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofícios do Sr. !~'-Secretário da Câmara dos Deputados 

- N~' t09f82. restituindo autógrafo de Projet9de Lei sancionado. 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 37/82 (n~' 1.299(79, na Casa de ori
gem), que altera dispositivo da Lei n~' 4.504, de 30-de novembro de 1964-
E<;tatuto da Terra. 

- Projeto de Lei da Câmara no 38/82 (n' 5.888(82, na Casa de ori
gem), que altera a redação do art. 92 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 
1965 - Código EleitoraL 

-Projeto de Lei da Câmara no 39/82 (n' 4.104/80, na Casa de ori
gem), que acrescenta parúgrafo i.lO urt. 668 do Decreto-lei n"' 3.68_9_, de 3 de_ 
outubro de 1941 ---:- Código de Processo Penal. 

- Projeto de Lei da Cáriwra no 40/82 (no 581(79, na Casa de origem), 
que crin o Dia do Empresúrio Brasileiro e dá outras providências. 

1.2.2- Comunicação 
-Do Sr. Senador Evandro Carreira, que interrompera viagcfri ao ex

terior. 

1.2.3 --Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO CALMON- Defesa da reformulação do sistema 
judiciário. 

SENADOR JOSE R!CHA - Política desenvolvida pelo Governo 
com relação ao setor_ agrícola do País. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder- Condeoação 
pelo Supremo Tribunal Federal de jornalistas do jo"rnal Hora do Povo. 

SENADOR MAURO BENEVIDES ~ Manifestação.contrária à 
aprovação do Decreto-lei n<:~ 1.932/82, que institui 1ncentivo fisCal-a proje
tes de interesse para o comércio exterior do PaíS, situados em áreas da 
Amazônia Oriental, face a possíverevasão de recursos do ~ardeste. 

SENADORA LA[L/A DE ALCÀNTARA - Protesto de m~dicos 
contra perseguições e pressões políticas a que a categoria estaria sendo 
submetida em Vãrias unidades da Federação. 

SENADOR ALO YS!O CHAVES- Apelo em prol da destinação de 
recursos financeiros paTa--o DepartamentO de Estradas de Rodagem do 
Estado do Pará. Denúncia de perseguiçõeS políticas que estariam ocorren
do naquele Estado. 

SENADOR JOSE L!NS- Transmitindo pleito de prefeitos munici
pais c-oncernentes a pedidos de empréstimos em tramitação na Casa. 

SENADOR JUTAHY MAGALH!IES- Necrológio do Dr. Lauro 
Passos. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Considerações ~obre a ;mtori
zaçàó, pelo Senado, de pedidos de empréstimos a Estados e Municípios. 

SENADOR LOMANTO JÚNIOR- Considerações relativas ao as
sunto objcto do discurso do o~~do':_ que _o _antecedeu na tribuna. 

1.2.4- Requerimento 
- NQ 62/82, de autoria do Sr. __ Senador Humberto Lucena, de convo

cação do Sr. Ministro das Relações .Exteriores para comparecer ã Comís-.: 
são de Relações Ex.teriü(CS para debater a crise gerada com a invasão das 
Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul. 

1.2.5- C'omunicaçã·o dii Presidência 
"'""""Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho

ras e 30 minutos, com Drd~m _do_ Ola _que designa. 

1.3-0RDEM DO DfA 
___: ProJCto de1.:ei da Càrõ;.i!"u n<:~ rt4j81 --Complementar, deinicíarí

va do SCOhúl' Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de 
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tribu
tário. e dú outras providências. APrec-iação adiada por falta de quorum 
p~úa votação do Requerimento nQ 47j82, tendo usado da palavra no seu 
cncüminhamcnto ó s-(. DirCeu Cardoso . 

....-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador _Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comerciário, na forma que específica. Votação adiada por falta de quorum. 

__ Projeto de Lei do Senado n!' 329/80, dea~.J.tor!a do Senador Cunha 
Lima, que mgdifíca dispositivo- aa Consolidação das Leis do Trabalho 
para fim de determinar_ que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoria do Senador Luiz 
Viana, qi.J.e declara o Murcchal-do-Ar Eduardo Gomes, patrono da Força 
Armuda Aérea Brasilein1. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei âo Senado nQ 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe Sobre a ação dc_a_limentos. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Sen~do nQ 255(80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrcscentu dispositivos à Lei n" 5.480, de 10 de agosto de 
1968, disciplinando o pagamento do !3Q salárío devido aos trabalhadores 
avulsos. Votac;ào adiada por faffa de quorum. 

-ProjetO- di! -Lei ao-SeTtado n9 362J19, de autoda do Senador Hum
berto Lucena. que -altera dispositivo da Lei n'i' 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por f<.~lta de quorum. 

-Projeto de_ Lei do Senado n<:~ 309/79, do Senador Gabriel Hermes, 
que-dispõe sobre o exercício da auditoria contábil e dá outras providên
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri
mento no 35/82. 
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÂSIO VIEIRA- Dívida externabrasileira. 

SENA OOR D!NARTE MARJZ- Liberação da segunda parcela do 
cmpré!>tÍmQ de custeio _aos agricultores nordestinos. 

St.'.VADOR DIRCEU CARDOSO- Observações relativas à pre
sença de Senadores, qu.:mdo_ das votações plenárias. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Transmissão da Presidência 
da Bra!<.ilian-American Chamber of Commerce, INC. 

SENADOR JORGE KALUME- Necrológio do Sr. Raimundo Ra-
mos. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Program:t NacionJI do 
Carv~Lo. 

SUIADOR FRANCO MONTORO- Revisão dos pre<;os mínimos 
est<tbdcc.:idos pura a safra da laranja. Ct.,nstitulção do s.;tor jovem do 
PMDB-SP. 

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

2- ATA DA 40• SESS,\0, EM 15 DE ABRIL DE 1982 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Ofício do Sr. 1"'-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encamirrlrmulo à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 
- Pro.ieto de Lei da Câmara n'? 41/8_2 (nO? 1.652/79_, na Casa de ori-

gem), que altera dispositivos das Leis n'?s 3.857, de ii de novembro de 
1.960, e 6.533, de 24 de maio de 1978, c dá outras providências. 

2.2.2 --Pareceres 
Referentes às :-;cguintes matérias: 
-Mensagem n•- 351/81; c Projeto de Lei da Câmara n• 86/81. 

2.2.3 - Comunicação da Liderança do PDS 
-De l'tub~tiluições de membros em comissões permanentes. 

2.2.4- Requerimento 
- N• 63/82, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado n• 25/82, 

que reajusta os valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e 
inativos do Senado Fedçra_l, e dá outras providências. 

2.2.5 - Comunicação da Presidência 
-Recebimento do Ofício n•S/8/82 (n• 2.651j81, na origem), do Sr. 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul sollcitando autorização do 
Senado Federal a fim de que aqu~le Estado possa realizar operação de em
préstimo externo no valor que menciona para o fim qUe especifica. 

2.3- ORDEM DO DIA 
- Projeto de Decreto Legislatívo n• 21 f81 (n' 89/81, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre cooperação econômica e 
industrial ent~e o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Portuguesa, concluído em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. 
Discussão encerrada, ficando sua votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 22/81 (n' 93/81, na Câmara dos 
Depulados), que aprova o texto do Acordo para a concessão de privilégios 
e imunidades à Secretaria do Comltê de Ação para o Estabelecimento da 
Rede de Informaç_ào Tecnológica Latino-Ame.ricana- RfTLA, assinado 
entre o Governo da República Federativa do- Brasil e _o Sistema Latiria~ 
Americano - SELA, em Caracas, a 3 de fevereiro de 1981. Discussão en
cerrada. ficando a votação adiada por falta de quorum. 

2.4 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
- Prejudicialidade do RequerimentO n~' 63/82, lido no Expediente. 

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

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 
-Do Sr. Senador Bernardin_o Viana, profe_rido na sessão de 14-4-82. 
-Do Sr. Senador Evelúsio Vieira, proferido na sessão de 14-4-82. 

4- MESA DIRETORA 

s..::LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS POLITICOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 39~ SESSÃO, EM 15 DE ABRIL DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDICNCIA DOS SRS • .JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÓRTO E JORGE KALUME 

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

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume -_Aloysio Chaves- JarlJ:as Pas
sarinho~ Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José~SarneY- Al
berto Sllva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes -José Lins- Mauro 
Benevides- Dinarte Mariz- Humberto Lucena- Aderbal Jurem a- Pas
sos Pôrto- Jutahy M_agalhãcs- Luiz Viana- João Calmon- Roberto 
Saturnino- Lázaro B.irboza- Affonso Camargo- José Richa- Evelãsio 
Vieira - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aPerta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos -trabalhos. 
O Sr. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~' 109/82, de 14 do corrente, com.unicando a aprovação, sem emendas, 
do Projeto de Lei do Senado n' 204, de 198l(n' 5.123/81, na Câmara dos De
putados), de autoria do Senador Jorge Kalume, que iseri.ta d? _pag~frtü!Tito de 
multa os eleitores faltosos, e dá outras providências. (Projéto eilviado à 
sanção em 14-4-82.) 

O FI CIOS 

Do Sr. }9-Secretârio da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1982 
(N• 1.299/79, na l:~sa de origem) 

Altera dispositiYo da Lei n'? 4.504, de 30 de novembro de 1964-
Estatuto da Terra. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. )9 O inciso I do art. 4'? da Lei n'? 4.504, de 30 de novembro de 1964 

- Estatuto da Terra, passa a ter a seguinte- redação: 

"Art. 4• 
I- "Imóvel rural", o prédio rústico, de área co.ntínua, locali

_.l.ado fora da zonfl urba_na:. do m1,lnicí_tliá, -que se -destina à exploração 
extrativa agrícola, pC:Cuária ou agroinàuStriaL" 

Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'? Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências. 

TITULO I 
Disposições Preliminares 

CAPITULO I 
PrinC(pios e Definições 
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A rt. 49 Para os efeitos desta Lei, definem-se: 
I- "Imóvel Rural'', o prédio rústico, de áreã contlriua qualquer que 

seja a sua localizaçãO que se-destina à exploração extrativa agrícola, pecuária 
ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer atra
vés de iniciativa privada; 

DECRETO N• 55.881, DE 31 DE MARÇO DE 1965 

Regulamenta o Capítulo I do Título I e a Seçào III do Cap1íulo 
IV do Título 11 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964- Estatuto 
da Terra. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
87, item I, da Constituiçã_o, e tendo em vista o disposto na Lei n9 4.504, de 30 
de novembro d~ 1964, decreta: 

CAPITULO I 
Princípios e definições 

SEÇÃO I 
Da Reforma Agrária e da Política Agrícola 

Art. I"' A Reforma Agrária a ser executada e a Política Agrfcola a ser 
promovida, de acordo com os direitos e obrigações concernentes aos bens 
imóveis rurais, na forma estabelecida na Lei n'i' 4.504, de 30 de novembro de 
1964, Estatuto da Teúa, terão por objetivos primordiais: 

I - A Reforma Agrária: a melhor distribuição da terra e o estabefed
mento de um sistema ·de relaç_ões entre o homem, a propriedade rural e o uso 
da terra que atendam aos princípios da justiça social e ao aumento da produ~ 
tividade, garã.ntido o pfogresSo e o bem~estar do trabalhador rural e o desen~ 
volvimento do País, com a gradual extinção do minifúndio .e do latifúndio. 

II -A Política Agrícola; a promoção das providências de amparo à pro
priedade rural, que se destinem a orientar, no interesse âa e_conomia rural, as 
atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir~lhes o pleno emprego~ 
seja no de harmonLzã~l_as con:Lo process_o de industrialização d-o País. 

Art. 29 Os: meios a serem utilizados pelo Poder Público, para a_ exe~ 
cução da Reforma Agrária e para a promoção da POlítiCa AgrícOla, e que vi
sam a dar cumprimento aos princípios enunciados no art. 21' e seus parâgí-afos 
e art. 31', do Estatuto da Terra, sãO: · 

I- A TributaçãO, compreendendo a cobrança do Imposto Territorial 
Rural progressivo, do imposto sobre o rendimentO da exploração agrícofa
pastoril e das indústrias extrativas vegetal e animal, e da coiltribllição da me~ 
lhoria, na forma referida em lei e na sua regulamentação; 

II- a assistência e proteção à economia rural, de-carãter social, técnico, 
fomentista e educacional, nas várias formas previstas no art. 73- do Estatuto 
da Terra; 

III- a desapropriação por interesse social e por necessidade ou utilida
de pública, deiliro das normas constitucionais, legais e regulamentar~ em vi
gor; 

IV- a colonização oficial e particular, realizada nos termos do Estatuto 
da Terra e da sua regulamentação específica; 

V- os demais meios complementares previstos na legislação em vigor, 
inclusive a coordenação de recursos interestaduais, estaduais, municipais e -de 
iniciativa privada, e que possam estimular o racional uso da terra, dentro dos 
princípios de conservação dos recUrsos naturais renO\'âveis, e desestimular os 
que exerçam o direito de propriedade sem observância da função social e eco
nômica da terra. 

Art. 39 O órgão competente para promover e coofdenãr a exeCução da 
Reforma Agrãrla é o Instituto Brasileiro de Reforma Agrãria (IBRA), que 
atuará: 

I - nas áreas declaradas proprietárias, na forma do§ 21' do art. 43 do Es
tatuto da Terra, diretamente ou através das Delegacias Regioliilis (IBRAR), 
executando o Plano Nacional e os Planos Regionais de Reforma Agrária e 
seus respectivos projetas; 

II- em todo o território nriCion-al; âif-etamente ou i:tlí-avés de .órgãO es
pecífico prCvisfo effi Seu regulamenfO, traçando o zoneamento çlo ~(l1s e fa~ 
zendo convênio para manter o cadastramento dos imóvteis rurais, bem como 
promovendo as medidas relativas ao lançamento e à arrecadação de tributos 
que lhe sejam atribu1dos em legislação própria OU atrav-es-ae convêntos. 

Art. 49 Os órgãos competentes para promover a Política Agrícola, cuja 
coordenação geral da execução cabe ao Ministério da Agricultura, de acordo 
com as diretrizes gerais aprovadas pelo Ministro do Planejamento são: 

I --0- Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário (I_N DA) que, es
sencialmente, promoverá medidas ligadas à colonização, à extensão rural ao 
cooperativismo, ao dcsenvolvimento.de comunidades, à revenda, às obras de 
infra-estrutura, inclusive as de eletrificação rural, e à prestaCâo.de sei-viços; 

II- O IBRA, naquilo em que suas atividades contribuam para a canse~ 
cução dos objetivos da poHtica agrícola, e na forma indicada no artigo ante
rior; 

III- os demais órgãos do Ministério da Agricultura, ligados à pesquisa, 
ao fomento e à defesa sanitária vegetal e animal; 

IV -.o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, as Carteiras de Coloni-:
zação e de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, o Banco Nacio
nal do Desenvolvimento Económico, a Coordenação Nacional do Crédito 
Rural, a Companhia Nacional de Seguro Agrícola e outros organismos que, 
na esfera federal, atuem no campo do desenvolvimento rural; 

V - os órgãos de valorização econômica regional referidos na alínea e 
do § 2' do art. 73 do Estatuto da Terra; 

VI- os órgãos vinculados ao Setor de Abastecímento, sob a coorde~ 
nação do Conselho Superior do Abastecimento, em especial a Superintendên
cia Nacional do Abastecimento (SUNAB), a Companhia Brasileira de Arma
zéns (CIBRAZEM), a Companhia Brasileira de Alimentação (COBAL), e a 
Comissão de Financiamento da Produção (CFP); 

VII- os demais órgãos de administração centralizada e descentraliza~ 
da, federais, interestaduais ou estaduais, Interessados nos problemas do de
senvolvimento rural ou do abastecimento, que se vinculem, com ação supleti
va, aos planos da Política Agrícola; 

VIII- as entidades e fundações. nacionais ou estrangeiras, de assistên
cia técnica ou financeira, que atuem no setor da Política Agrícola. 

SEÇÃO ll 
Das Definições 

Art. 59 Imóvel rural é o prédio rústico, de área contínua, qualquer que 
seja a sua localização em perímetro urban9, suburQ_anos ou rurais dos mu
nicípios, que-se destine à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroin
dustrial, quer atraVés de plan-os públicos de valorização, quer através da ini
ciativa privada. 

DECRETO N• 59.42ll, DE 27 DE OUTUBRO DE 1966 

Regulamenta os Capítulos I e II do Tfr_u/o II, o Capítulo II do 
Título III, e os arts. 81, 82, 81, 9I, 109, I 1/,114, 115 e 126 da Lei n' 
4.504, de 30 de novembro de (964.: o- aft. 22 do Decreto~lei n? 22.239, 
de /9 de de=embra de I932" e os arts. 9, IO, I I, I2, 22 e 23 da Lei n' 
4.947, de 6 de abril de I966. 

CAPITULO VIl 

Do Desmembramento de Imóveis Rurais 

Art. 93. Imóvel Rural, na forma da lei e de sua regulamentação, é o 
prédio rústico de área contínua, localizada em perímetro urbano ou rural dos 
Municípios. que se destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou 
agroindustrial, através de planos públicos ou particulares de valorização. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Agricultura e de 
Economia.) 

PROJETO DE LEI DA ('..\.MARA N• 38, DE 1982 
(N' 5.888/82, na ('asa de origom) 

Altera a rcdaçào do art. 92 da Lei n'? 4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral. 

O Congresso Nacionul decreta: 

Art. i' O urt. ·92 da Lei n' 4.737, de IS dejulho de 1965- Código Elei
toral, pass~1 a vigorar com a seguinte redação: 

~·Art. 92. Para as eleições que obedecerem ao sistema propor~ 
cional, cada partido poderá. registrar candidatos em número que 
não exceda ao triplv de vagas a preencher." 

Art. 2~ Esta Ld entra em vigor na data de sUa publicação. 
Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 4.737, DE 16 DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral. 
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PARTE QUARTA 
Das Eleições 

TITULO I 
Do Sistema Eleitoral 

Art. 92. Para as eleições que obedecerem ao sistema proporciOnal cada 
partido poderá registrar tantos candidatos quantos forem os lugares a preen
cher, m~lis um terçQ, desprezada a fração, se o número de lugares não for su
perior a 30 (trinta). 

(À Comissão de Constituiçao e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA C;\.MARA No 39, DE 1982 
(No 4.104/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 668 do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. [9 O art. 668 do Decreto-lei n~" 3.689, de 3 de outubro de 1941-

Código de Processo Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, 
renumerando-se, em conseqUência, seu parágrafo único: 

.. Art. 668 ...................... ·-~· .. - ................. . 
~i' ............................................. ~.··· 
§ 29 Ressalvado o disposto no art. 82, última parte, quando te

nha de: ser feita soma ou unificação de penas com relação a proces
sos de mais de um juiz, onde não houver juízo especial das exe
cuções penais, a competênci~1 será do que tiver sentenciado em pri
meiro lugar." 

Art. 2~" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Arl. 3<? Rc.vogam-se as disposições em contrário.--

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N9 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE L941 

(Com as alterações da legislação posterior) 

CÚDIGO DE PROCESSO PENAL 

LIVRO I 
Do Processo em Geral 

TITULO V 
Da Competência 

CAPITULO V 
Da Competência por Conexão ou Coniinência 

Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados 
processos diferentes. a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os 
processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sen
tença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormen
te, para o efeito de soma ou de unificação das penas. 

LIVRO IV 
Da Execução 

TITULO I 
Disposições Gerais 

Art. 688. A execução, onde não houver juiZ especfal, incumbirá ao juiz 
da sentença, ou se a decisão for do tribunal do júri;- aõ seu-presidente. 

Parágrafo único. Se a decisão for de tribuna) superior, nos casos de sua 
competência originária, Caberá ao respectivo presidente prOver-lhe a eXe
cução. 

(à Comissão de ConstilUíÇC1o-e-Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 40, de 1982 
( n~ 581/79, na Casa de origem) 

Cria o Dia do Empresário Brasileiro, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica criado o Dia do Empresário Brasilerio, a ser comemorado, 

anualmente, no dia lO de outubro. 

Art. 2<:> Fica declarado patrono da indústria brasileira o industrial e 
pioneiro Delrniro Gouveia. 

Art. 3\'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Economia) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Expediente lido. vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É !ido a seguinte 

Exm~" Sr. 
Senador Jarbas Passarinho 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Sr. Presidente: 

Brasília, 14 de abril de 1982 

Venho por meio deste comunicar a V, Exf, que interrompi a viagem que 
estava fazendo ao_ exterior, prevista até o dia 27 do corrente, conforme ofício 
anterior. Outrossim, informo a V. Ex•, que reassumi as minhas atividades 
parlamentares como Líder do Partido dos Trabalhadores, a partir de hoje, 
dia 14-4-82, no Senado Federal. 

Pela oportunidade, apresento a V. Ex• meus protestos de maior estima e 
elevada consideração. 

Atenciõsame-nte.- Erandro Carreira, Líder do P<.~rtido dos Trabalhudo-
res. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O expediente lido vai à 
publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo u puluvra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O grande esquec-ido da República. É assim que o eminente Ministro Cló
vis. Ramalhete con_ceitua o Poder Judiciário, ao qual não se proporcionaram 
os irisúumentos indispensáveis para aConlpàriha-r as transforriiá:ções de uma 
sociedade dinâmica como a_ brasileira. Exatamente por isso, pede o Ministro 
-e a ele me uno- urgente reforma do nosso sistema judiciário. Uma refor
ma que não seja superficial, mas que lhe vá às bases. 

Não se trata apenas de modificações de ordem administrativa, de alte
rações burocráticm, de pequenas mudanças de poimenores de processualísti
ca. Tudo isso já tivemos: Precisamos agora de uma reforma profunda, que 
atinja dc..ç;de a primeira instância, que afete ó trabalho do juiz, que facilite o 
andamento dos processos. Para isso é necessário, antes de mais nada, que o 
Judiciário deixe de ser o prhrio pobre, o Poder desprovido de recursos mate
riais. 

Com precisão, moStra Oóvis Ramalhete que entre as principais causas 
do que já se chama hoje de colapso do Judiciário estão a má remuneração dos 
magistrados, a sobrecarga de trabalho e a dificuldade para o recrutamento de 
novos valores. ·''Períodos corno o atual, férteis na criação de institutos jurídí
cos atê então desconhed_do:;, surgidos por efeito de novos tipos de relação, 
mo~mente eC9!1_Ô!llica e fmanceira, não podem ter bons juízes, a não ser por 
milagre, se cada qual recebe tárefas acima da capacidade humana, Se é mal 
pago, se não recebe assistência cultural e se não conhece estímulos na carreira 
que condições adversas e inarredáveis trancam para ele", afirma o Ministro. 

Advogado brilhante, jurista de renome internacional, responsável pela 
fundamentação doutrináda da delimitação do mar territorial brasileiro, juiz 
da Corte Internacional de Haia, escritor excepcional e autor de importantes 
ensaios de crítica literária-; Consultor-Geral da República numa época em que 
deu ainda maior relevo a esse posto, Clóvis Ramalhete, lamentavelmente, 
passou poucos meses no Supremo Tribunal Federal. Mesmo nessa pernlanên
cia forçadamente breve, marcou ele sua presença com páginas antológicas. 

Clóvis Ramalht':te deixa agora o Supremo Tribunal Federal com mais 
t!sta''slgnifícatíva men:sagem.-Em ·sua despedida de nossa mais alta Corte, em 
tex_tÕ que incorporo a este pronunclaftlénto, traça o ilustre brasileiro o perfil 
das dificuldades em que se encontra o Judiciário e aponta o caminho que de
vemos trilhar. 

N<.~ verdade, Ramalhete não se limita a constatar o colapso da Justiça. 
Não seria necessário o pronunciamento de alguém tão eminente para que per
cebamos essa incôrnoda situação. Pelo contrário, o ministro vai mais além. 
Revela as dificuldades estrutur<}is de nosso _sistema judiciârio, indica com a 
mão de mestre a verdadeira relevância dos tribunais, dá as fórmulas para que 
c~r~ijamos a~ f~lhas. Está pronta mais esta lição. Resta segui-Ia. 
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No regime parlamentar, os conflitos do poder encontram a sua solução 
no Legislativo, capaz ãté âe derrubar e substituir o governo. Não é o que 
ocorre_em regimes presídenciais ccimo o nosso, lembra C16vis Ramãlhete em 
seu pronunciamento de despedida. Aí, Executivo e Legislativo têm -ou de
vem ter- mandatos outorgados por prazos determinados e um sistema de 
freios c contrapesos busca seu equilíbrio. Posto acima de todos os poderes da 
República, constituindo portanto algo muito diVerso de uma simples terceira 
instância judiciária, o Supremo Tribunal Federal constitui a chave do siste--
ma. 

t dessa tribuna ilustre, '! mais _alta de _to_das, que Clóvis Ramalhete alerta 
para a gravidade do problema que enfrentamos. Trãta-se de um problema 
que alcança cada um dos brasileiros, na medida em que uma sentença simples 
pode demorar - e demora mesmo - vários_ ·anos a ser pro latada, em -que 
uma audiência é marcada prira meses após o solicitado, em que hã absoluta 
incerteza sobre prazos e sobre a tramitação de processos. Um jornal do Rio 
de Janeiro acaba de publicar ampla matéria a respeitO, mostrando por exem
plo que uma banal querela em torno de manter-se ou não aberto um portão 
residencial aguardou mais de oito anos po_r uma_ solU.ç~o. Que ,dizer-se de 
questões essenciais parã o indivíduo, como ações relatiVas à familia, posse de 
terra ou salários? 

Para tratar essa Justiça enferma-aponta o Minístro Clóvis Ramalhete di
versas medidas. A principal delas ê modernizar o sistema-, Em entrevista à in
prensa paulista, dizia ele que .. há modernização em toda parte, ainda que cus
tosa; nos governos e na atividade privada; montou-se ltaipu, a maior hidrelé
trica do mundo; cortou-se de estradas esse mundão chamado Brasil. O País 
vai lançar um satélite de telecomunicações que girará sobre o Planeta, esta
cionado sobre o Estado de Mato Gross-o. Tenho juntado meu aplauso a tudo 
isso. Mas, e-nQuanto-e!iSa modernização inadiável cobre o g<?verno, nos Esta
dos e na União, no Poder JudiCiário ainda se costuram autos com barbante e 
as anotações são manusci'ita:s nós--ficháríõs". 

É óbvio que essa modernização custa dinheiro~ Existem, porém, recursOs 
para outras finalidades, seja para financiar- esse dispencíoSo programa nü
clear, seja para custear os· investimentos das estatais, seja para cobrir quantas 
outras atividades a que se dedicã nosso hipertrofiado Poder Executivo.-

Tão indispensável quanto reaparelhar a Justiça é garailtir remuneraÇão 
mais condigna àqueles que a aplicam. Diz Clóvis Ramalhete que nossos ma
gistrados são ··malissimamente mal pagos, se assim se p-otle falar para en~rgia 
da frase". -

O Sr. Aloysio Chal·es - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muita honra, eminente Senador Aloy
sio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves- DesejO louvar e aplaudir o discurso de V. Ex• no 
momento em que envolve, numa análise lúcida, os problemas mais graves que 
anigem hoje, como ontem, o Poder Judiciário brasileiro. Creio que a palavra 
do Ministro Cló'!is Ramalhete é insuspeita paril fazer a crítica percuciente do 
Poder Judiciário brasileiro, não só pela sua condição de advogado eminente, 
pois recebeu, pouco antes de ascender ao Supremo Tribunal Federal, a Meda
lha Teixeira de Freitas, a mais- alta distinção que poderia esperar pela sua lon
ga, brilhante e profícua atuação como advogado, autor de inúmeras obras 
que enriquecem a fiteratura jurídica inteinacional, sobretudo pelo fato de fa
zer esse pronunciamento depois de honrar o Supremo Tribunal, no momento 
em que se afastava por força de uma aposentadoria compulsória. O quadro 
no plano federal exige realmente uma reforma urgente que complemente o 
que já foi iniciado __ e que teve o grande mérito, por exemplo, de criar o Coii.se-
lho Nacional de Magistratura, mas que não deu à Magistratura meios mate
riais necessários pára que ela possa, como Poder da República, desempenhar 
a missão institucional que lhe está reservada. No plano dos Estados, o quadro 
ê muito mais grave, uma crise crónica e aguda, a qual vai desde a insuficiência 
na remuneração do magistrado até à inexístência de instalações adequadas 
para o funcionamento do Poder Judiciário. Como Governador do_ Pará tive a 
iriiciatiVa de desenvolver programa de construçã_o de fóruns, no interior do 
Estado, e residências para os magistrados, a fim de eliminar de uma vez por 
todas- se fosse possível, pelo menos em certas áreas- a figura do juíi: itine
rante, do jUiz que passa pela Comarca uma vez por mês, ou a cada quinzena, 
sem poder desempenhar as suas funções, porque il.ãO -têrri local de trabalho, 
nem habitação condigna. Espero que essa reforma seja pi'Ofllnda e vá às raí
zes desse problema, desde o aspecto material, com todas as implicações que 
conhecemos, das quais algumas for~m citadas em carãter~xe_m_Qli~cativO;-aos 
problemas insütucioni:tis-estrUturais do Poder Judiciário". Com a cOnseqüeilte 
adequação dos c_ódig9s à distrjbuição efis:ie_~_te_ e -~ápi_da dajll~tiça-~ des.c;q_lt!Pl~
cando o processo. permitindo o julgamento célere de questões de pequeno va
lor, de pequeno monte, uma justiça pronta, porque a justiça tardia é pior do 

que a injustiça. Louvo a V. Ex~ pelo pronunciamento que fez, e estou certo de 
que_. agora, essa reforma vai se completar, sobretudo quando se encontra_à _ 
frente da Casa Civil da Presidência da República o Ministro Leítão de Abreu, 
que traz do Supremo Tribunal Federal,_ depOis de uma passagem brilhante 
pela Corte Suprema, todu a experiência acumulada como homem público de 
excepcionais virtudes e qualidades intelectuais. 

O SR. JOÃO CALMON- Como fulgurante cultor das letrasjur(dicas e 
com invejável experiência na úr-ea _do Poder Judiciário, V. Ex• enriquece este 
pronunciamento que representa uma homenagem, que me parece justa, ao ú
nico capixab<J que até hoje integrou os quadros do Supremo Tribunal Fede
ral. 

O Sr. Aloysio Chm·es --E cuja norri.eação saudei aqui num discurso que 
pronunciei, sobretudo quando ele receb~u a Medalha Teixeira de Freítas. 

O SR. JOÃO CALMON- Como capixaba e como admirador de Clóvis 
Ramalhete, eu lhe transmito a nossa gratidUo por essa contribuição ínestimã
vel à exaltação da obra magistral de Clóvis- Ramalhete. 

Hú aí um componente humano: a necessidade de se assegurar vencími!n
tos coffipatíveis com a- qlla-fiilcaÇão e ã eStatura dos ocupantes dos cargos da 
carreira da Magistratura. Acredito que se possa considerar in-discutível o 
mérito dessa colocação do Ministro. 

Péirãielu.niente. todavia~ existem ôutrã.s considerações a se fazer. Nas ba
ses, como na cúpula, o Judiciário encontra difiCuldades para recrutar valores. 
Os tribunaiS de vários eStados denunciam, segundo Ramalhete, a baixa quali
dade da maioria dos candid~tos a_p ingresso ria Carreirà. Isso se deve em parte 
à danosa proliferação de cursos jurídicos, muitos de qualidade discutível, mas 
não há dúvidas de que a baixa remuneração proporcionada a nossos magis
trados contribui para desestimular os jovens bacharéis a inve5tifem seu futurO 
na carreira. 

De-quebra, o baixo pagamento prejudica a dedicação do magistrado às 
funções." O juiz que as acumula com outras está buscando meios de prover as 
Suas -necessidades e aS de sua famíHa. Mas, adverte Rainalhete, está também 
tirando seu tempo para pesqUisa do ato de julgar. Aliás, e eis aí outra-das rele
vantes própbstàS feitas pelo MiniStro, deve o Estado prover aos juízes indis
pensà\:eís· clifsos de atu<i.lização, capazes de adaptá-los às mudanças nacio
nais. ~·Entra juiz no Brasil rural; é transferido para o Brasil urbano-industrial. 
Ao longo da carreira, nã-o reCebeu ajuda. Soiiilho, heróic0 1 estóiCO, sede se 
adiantou no saber jurídicO i Se at_ua_UzoU-seu_s_conhecirrientos, a rlação deve-o 
a seu devotamento. Porque o Estado, esse nada fez por ele", diz Ramalhete, 
na entrevista a q·ue nos referimos. 

Esse esforço, ainda por-cima, nem sempre é o suficiente para a melhoria 
na carreira. Como mos!rU_mais_uma__yez o Mio1Str0, há distorções a levar em 
conta. Os métodos de promoção mal escondem o critéiio subjetivo do poder 
político quanto à conveniência. E aí está mais úm desestímulo aos jovens que 
poderiam dedicar-se à magistratura. 

Há assim a necessidade de se alterar a própria estrutura do sistema judi
ciário. Não de mais uma reforma -pois delas já ternos tido o suficiente
mas de uma modificação profunda. O próprio Clóvis Ramalhete dá algumas 
sugestões nesse sentido. A Justiça comum se assenta nos degraus de Comarca, 
Tribunal do _Estado ou Tribunal Federal de Recursos, Supremo Tribunal. Já 
as regiões em que se divide a Justiça do Trabalho buscaram coincidir com as 
regiões sócíci-ecOnõmicas. Por que; pergunta-ele, rião pensarmOs na criação 
de circuitos judiciários especializados? Tais circuitos teriam como base a Jus
tiça estadual, possivelmente, mas com outra divisão judiciária dos Estados. 
Assim, adaptar-se--ia melhor o sistema judiciário à realidade sócio-econômíca 
nacional. 

Seria o caso de pensar-se taiTlbém na-criação de uma nova terceira ins
tância da UniUo, logo abaixo do Supremo, de modo a garantir aos advogados 
e aosjlirisdicíOna-dOs a gàrãntia,- que reivindicaín, d-e fugir às pressões que en
volvem freqüentemente as cortes locais, especialmente nas áreas mais afaSta
das dos grandes centros. Com tais circuitos especializados_seria possível dis
tribuir as competências de __ espécies_e subespécies do Direito, assistidos por 
dados reais. A nova terceira instânei:i gai'antiría a plena fac.uldade de recurso 
e os tribunais, divididos em tantos órgãos de segund~ instância quantos fo
rem os circuitos especializados, veriam assegurada _sua eficiência. 

Dentro desse quadro, qual deve _ _ser_ a postura do juiz? O próprio Clóvis 
Ramalhete fornece a resposta, desta vez pelo exemplo. Ao assumir seu posto 
no Supremo Trib-Unaf- Federal vinha de urna espinhosa missão na 
Cónsultoria_-:_qe~a! -~~--R~p_ú_~lica, onde_s~ __ inc~.u~1bira de_difíc_eis tareü~s. quase 
toaas a -ex_igir:.lhe -CãpüCídade jurídica, per_cepçào política e_ sensibilidade so
cial. P_afa dtar- ape:nuS u_in:.t ~ctef:ú, _lembrcln9-nos da anistia, projeto cujas ba
seS fÕnTiulou. É dde iileSmo a expressão ""vim ã Brasília -para ajudar a des
montar a ditadura". Por isso, há quem qualifique sua ação como a de um li-
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bera\, apoiando-se para isso não só em declaraçõeS como essas e no d~sempe
nho de sua missão à frente da Consulto ria, como também n~s v~t<?s formula-
dos no Supremo Tribunal FederaL " . ----

Respondo que essa abordagem é simplista. Como ministro, assim como 
nas inúmeras outras missões que lhe foram confiadas, Clóví~ Ramalhete foi 
além do liberalismo. Ele estava, nas suas próprias palavras, ''alertado quanto 
ao componente político que h <i de estar presente na aplicaçãO do Direito~·. 

Ele encontrara o Supremo Tribunal Federal já envolvido em decisões 
cruciaiS, decorrentes do trânsito da ordem jurídica, que saíra de um período 
discricionário para outto, de maior liberdade. Surgiram aí processos "típicos 
de período transitórío", como os de aplicação dessa mesma lei çle a_nistia, que 
delinear.;,~_ no. Ex~cuti.vo e que auxiliar:ia a interpretar no_ Judici_ário. Outros, 
muitos outros processos desse gênero igualmente mereceriam sua· anâ1ise. 

É nesse .sentido que, ao interpretar e aplicar a dura letra da lei, Clóvis 
Ramalhete pode ser considerado mais dq que um liberal. Teve eJe,__$empre, a 
visão do social. Diria,_ao despedir-_s_e do Supremo Tribunal Federal: "Quixote 
e advogado, fui posto a ler autos que reduziam a vida à estreiteza de recursos 
escritos. Mas em_ m.e.ll~ ouviQos perduravam os ru_í_dos da vida bum~n~. que 
formam o sangue e a garra do ofício de advogar- o pátio da fábrica, o parla
tório do presídio, o escritório" do empresariado ou o.ditadQ.a.r_quejante do mo· 
ribundo que dita testamento, Aos advogados, o patético da CO":dição hu-mana 
é que ilumina o texto da lei e inflama-lhe a palavra. Pois assim é que fui Juiz". 

Podem citar-se, nesse sentido, votos como aquele em que sustentava ser 
adrnissívd repetir-se um pedido de habeas corpus antes recusado ou outro em 
que co_nsideraya legal a decisão que, em dissí_9io _coletivo, deter~inara a pres
tação de refeição pelo empregador, levando em conta que "há segmentos dO 
operariado que são desgarrados. Qe qualquer lar". Às vezes votaya então sozi~ 
nho contra toda a Corte; às vezes foi vencido, às vezes vencedor. Ao deixar o 
Supremo, por força da compulsória, diria ViSlumbrar aí aquele avÍso de Renê 
David, o de que certos vo.to.s vencidos de hoje podem representar o anúncio 
dO- novo Direito que surge. 

Ao ser Juiz, Clóvis Ramalhete não viu sua missão como a de aplicar se
camente a letra da lei, da mesma forma por que interpretara de forma mais 
ampla seu papel de_a_dvogado, de jornalista, de consultor-geral da República. 
Suas próprias palavras resumem, com brilhantismo, essa açãogll:~odey_emos 
ter como ponto de referência: Hmeus votos, umedecidos de emoção, procura
ram dar tutela ao pão e à liberdade". 

Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR.JOÀOCAJ;.MON 
EM SEU IJISCURSO: 

CARTA DE DESPEDIDA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO 
MINISTRO CLOVIS RAMALHETE 

Brasília, 2'4 de fevereiii) de 1982 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
eminente Ministro Xavier de Albuquerque 

Cumpro tradiÇão desta Corte.- Na pessoa de Vossa Excelência e:quan· 
do. dela me retiro, apresento minhas despedidas ao Supremo Tribunal Fede
ral. 

Quando Sua Excelência o Senhor Presídente da República, o General 
João Figueiredo, me convidou para integrar o· Supremo Tribunal Federal, 
respondi: "Tal honraria, não se pleiteia nem se recusa".- f: eln tais alturas 
que entendo esta Corte na República, sr: MinistrO- Presidente. 

Aqui cheguei, chamado de entre os Advogados. Agora, a eles retorno. 
Por todo esse tempo, vesfí e honrei a toga que me ofefeCeu o yeneranda Insti
tuto dos Adv~gados Brasileiros, ato sírigular com que me distirigiiiú.-0 Ter
mo de Posse do cargo de Ministro, assiriel-cfilo' liVro deste Tribunal ao cab_o 
de uma galeria de notáveiS: Mas firmei-o' conl aqUela caneta de ouro que para 
esse fim me roi ofertada ria presenÇa- dO Almirantado, pela Marinha de Guer
ra do Brasil e por mãos do Ministro Almirante Maximiano da Fonseca. O 
fato envolveu-me em renovados compromissos com as ~rspir3ções naeiõnS.ís. e 
os destinos da P<itria brasileira. 

Na mesma tarde em que já na condição de_Min1s1ro- do_S!lpremo Tribu
nal Federal, pela primei rã Vez~PTsd o chão do seu Palácio, ao Crü.Zai' seus cor~ 
redores eu_evoco.va certo pensamento de Rui Barbosa, que a mim se aplica 
por inteir"o:- duas proiTssões em minha vida exerci, Jornalismo e Advocacia; 
e em ambas sempre defendi a causa dri Liberdade. __ - Ess~ c_çncçit9_, que __ ~ d_~ _ 
Rui, passOu neste Tribunala_ecQar_em minha cons_çiê_nci_"<!_-(e}to_m_ujrruí_ijQ_ de 
oraçãO. ·Foi em testemunho solene de tal compromissO ineu pa:ra com -ã 
Nação, que naquele momento inicial o fufdeP~isihir~ pof escrito; no-Gabinete 
de Imprensa do Suprema-Tribuna( Federal. 

Servi à República na função de Ministro deste Supremo Tribunal, mas 
alertado quanto -,10 comronente-político-que hã de estar presente na sua apli-
ci.lç5o do Direito. · - · • ·- -- -

ê0nfui1d-i-lo entãoCOffi rllefã-Têrcerra instãilcTa Judiciária será rebaixá-lo 
de' sua vocação coi1stltU.cioõa1 e degradá-lo de sua natureza. 

Vêja-clue no Rt!giine Parl<úTieníar·as-~CriseS ae POder são resolvidas pelo 
LegJsliltivo, já que este até dep_õe O Governo; àSSifll como o_ C(~mstitui por vo
tos, mas sem prazo de mandato~ No re_gime Pres!drinCial no entanto, no qual 
os mandatos dos Governantes e Legisladores ~ão (!Utorgados a prazo firme, 
um-fl&bH conjunte) de f[-e~os enti"c!cruiados-bJJ_&Ca __ dia a d_ia "!.constrUção inter
n·a do e<iUílíbrlo-enfre- 65 -Pááe-res·ãpàrtaClõs-:"É ·por IsSo qLie, ·posto acima de 
ü~sfo-S oS Podúe.s-d<i-RePúbliCa, ~-sup-rCrTIO-Tdburiãi fo1 por certo cOncebido, 
P<fd.t Sá a cha-ve do sisterilã. · __ _ 
- De-parte dos eminentes Ministros_que ora o compõem-, nãó tem faltado 

senso político na busca do que, nos nossos dias, a História vis1ve1mente vai 
entretecendo no Ocidente e no Brasil, com reflyx_o noR_íreitO por ímpado dos 
fatos. 

Esta a difícil tarefa. Pouca serventia_ guarda O que a histódãu·m dia teceU 
cbtrH:r útil, mas que agora relegou. 

Na história ocorrem vacilações de rumo, não dela, que é certeira; mas 
hos homens, seus agentes ou ateres. -:-_Por_vezes__,__o ~av_anço da História fia-rece 
o caminhar bruxoleante_ duma tocha acC-,la e: f1,1marçnta no escur9, emgunha
da por um bêbado. Si.!aincert~VJ nã:Qjnçiiça o_ çl_r~s_t_in9,_ o fimt que a História 
no entanto tem e persc_g_u~ m~s_ às _apalp<3:delas. 

Tome uril exemplo da dúVidã rla HiStó-rla.- A França, depois da Revo
luçãO e já gUilhotifiado- o Rei, desde o Terror de- 1793, cambaleou entre Impe
radores, Presidentes e mais de 10 _Constituições; Somentc_em 1845, a frança 
derrotada na guerra, humilhada, encontrou~se consigo mesma e a dotou aRe
pública.-- Navegadores sem bússola, sempre os da elite política (e entre eles, 
os eminentes Pares deste _Supremo Tribunal) propõem-se a decifrar o perma
nente ~nig_-!p.a do rumo da Históriã. 

No perío-do em que tive a honra de integrá-lo, encontrei o Supremo Tri
bunal Federal já enVolvidO coin graves-decisões, -efeitos do trânsito da ordem 
jurídiÇ:ll_que saíra d-o período ditatorial e discricionârio-encerrado mas que de 
súbito foi posta no da legalidade .. Surgiram então processos típicos de perío· 
do transrtóiio, Coi!lõ Os dã: ã.p-JiciiÇão _áa Lei de -A-nístiã.~ ã qual no Executivo 
tive a honra deajudar a compor e depois, a de vir auxiliar a interpretá~ la neste 
STF. - - - - - -

Tais ínstanteS;- OS~d-a ·pas:Sa~geirf de um período histórico- para outro, -figu
ram momentos de coletiv_a_e grandiosa inspiração jUrídica da Nação. Tais fo
ram o da Regênciã e Malorídade, os íniciaiS-da República, os da reconstrução 
da República em 30 ou o da [ejCfção do aUtoritarismo em 1946. Talvez sejam 
eles os que mais exigem dos exercentes do Poder, em todos os graus da estru
tura _social; entre eles, especialmente. os que exerçam função de bússola em 
ôfgão com tal papel e perspectiva, como o é caso·do STF. Dos seus membros, 
a Nação espera largo espírito público,- o de Estadista, não o de meros legis
tas. Assim a História nos irá julgar, u·m dia. 

-ParticiPei de certos julgamentos cuja controvérsia estremecia-se em con
vulsão. Era gerada pelas ••transformações ainda recentes", de- certos concei
tos do--dirt::ltõ"CQ_listitutionai; neste e _em nume-ros(fs País~S.-

Entre estes casos indu o as decisões da C_o_r(e Quanto aos liiDites ·auJaiS da 
autonomia dos Estados federados, jurisprudên~ia apoiada ·em normas ora vi
gentes, mas também nas tendências atuais, no Brasil e nOUtras Federações. 

Anoto também os julgados recentes do.STF, sem precedentes em nossa 
história, sobre imunidade parlamentar. O STF entendeu que a imunidade 
parlamentar se interrompe,-enquantO o co'ngteSsiSfa exerce funções no Execu-
tivo. · 

O fUturo, agora "eritie óéVôâs, por suãvó:_·um_dia nos irá julgar, a nós os 
Juízes de hoje que assirii inovamos. Vai nÕS_f:'i'lãltecer ou vai --nos incriminai. 

Ministro do Supremo Tdbunal, nele pude fortalecer a visão-da perspecti
va nacional do nosso POder Judjciário. Aterrado, vi que as traves da estrutura 
que? sustenta já estão I?or C?~f~~ar, aó Pes·a ~_os problemas da sobrecarga. So
fri nos seus dias e hofas-, a grã:nde crise do POder Judiciário na atualidade bra
sileira. 

É fácil resi.trrii-la. Primeiro, -o Poder Ju.dicíário inantêm üma estrutura 
qtié se tornou obsoleta, perante a sociedade quejâ se transformou. Depois, o 
Poder Judiciário perrilàn-eceü caiá dimensão m-Odesta, mas para servir à 
Nação que tanto cresceu e co.mplexou-se. Ao longo do País, a sobrecarga da 
dificuldade do _trabalbg de_cadª <!esa,mparado Magistrado jã ultrapassou a 
fas~._da ruptura _da ordem, n-uffi JudiciáríO funíu-liUiido-. -

FOi -Por iss-o que o STF, no cume e para resguardar-se, editou normas 
com que cerceou o direito de recursos ao_s jurisdicionados. Esses no entanto _ 
~nseiam por escapar das p~ssões regionais, galgarem altura e irem acima -de-
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las obter a segurança do seu _direito. Ainda que com tais restrições pelo STF, 
já adotadú-s, o -número dC feitoS dcsf>ejâdos aos montes no seu -protocofo, já 
p:.1ssa dos limites_da capacidade material do homem. 

Honra e respeito a seus ilustres membros! En1 digno silêncio ante_ a 
Nação, "que o ignora, padecem csse-csmagilmento sem esperança, cada qual 
deles, em cas:.1, à mesa de trabalho mal surge o sol; indq ?-tt~a_rn~s longas ses
sões do Tribunal~ c voltando ao lar, outra vez se-pôe à ineSa, nOite ade-ntro, 
sem tempo para domingos, nem feriado_s, n_c!llvis:ita_s~:nem_fainllia, neril co_n
tatos humanos, esses grilhetaS da RepúbfiCi~ aus1eroS-rTiónjeS_-ao-~direfto; que 
tal têm sido todos e cada um dos Ministros do Supremo Tribunal da Repúbli-
ca. 

Tudo indica uma reforma do Poder Judiciário que vá mais- ao -fuhdo da 
questão e que o atinja nas bases, desde os Juízes da Comarca e ponha de pé 
outras traves da construção -de s_cu_ _edifício. Ele é velho. Suas Jínhas são ainda 
as do Podr.:r Judiciúrio do Império. 

Enquanto é assim, no cume do Judiciário como em todos Os graus de 
seus órgUos-, nas bases do Poder Judiciário emociona-rrie a visãO_ do Juiz inte
riorano, pequeno Rei Salomão sem nada sem tenda nem cetro, carente de di
nheiro, de casa de morar, de livros, de poder efctivo e de segurança nos cri
téríüs Objctivos de promoção, inexistentes. 

Tal como votei, em certa sessão administrativa, qüe por isso foi secreta, 
reitero que incumbe ao Supremo Tribunal Federal retornar-sua função de 
guia e líder. Ir exigir da República que reveja e complete a Reforma Judiciária 
brasileira. A Presidência da República um dia sugeriu ao STF que a pleiteas
se. Não teria sido preciso; porque taf responsabifidade deflui de _sua posição 
sobranceira no Poder JudiCiário. -

Períodos, como o atual, férteis na criação de institutos jurídicos até _en
tão desL:onhecído~. surgidos por efeito de novos tiPoS -de relação mormente 
econôinii:U e financeir-a, não podem ter bons juízes, <Ú'lão Ser por rriilagre, se 
cada qual recebe tarefas acim-a da capacidade humana, se é mal pago, se n~o 
recebe asssitência cultural e se não conhece estimulas na carreira,._que con
dições adversas _c inarrcdáveis tranCam para ele? 

Haveremos de ~o lar no~so ouvido de índiO no -solo para ouvir o estalar 
das traves da estrutura do Judiciário, e mais, os gemidos dos Juízes nas co
marcas por aí além, soterrados em autos infindáveis, os olhos vermelhos de 
canSaço noite _adentro, esquecidos até mesmo por colegas em graus superio
res, que-por eles pouco--podem c pouco fazem. 

Senhor Presidente, sempre trabalhei com dúvidas no ato de julgar, sobre
tudo no STF, onde podem morrer as esperanças do requerente sem mais re
cursos. Na minha humildade de aceitar e acalentar as dúvidas, entrevejo-a da
sabedoria dos prudentes. A certeza e a basófia são companheiras. Seguro do 
que diz, só o ignorante. Perturbou-me a crônica dos erros judiciários, vendo
me no topo e prestes a pronunciar decisão definitíV-a e irrCCorrfvel, esta, a mi
nha confissão desnuda. 

Quixote, feição nov·a que nesta nobre casa tomou·o Advogado veterano, 
encanecido no foro, conhecedor de Pretórias do Brasil arcaico como dos Pa
lácios de Justiça fervilhantes nas Metrópoles, ou de fóruns fnternad6nais. 

Algumas vezes votei solftárío contra: meus pares, na Turma e no Pleno. 
Depois, recolhendo-me ao Gabinete, ali saudava o Quixote em bronze com 
que decorei minha sala de trabalho. Instalei O. Quiú>le a6lado do meu cape
lo de Magistrado do Supremo Tribunal federal. 

Quixote e advogado, fui posto aJer autos que reduziam a vida à est!eitu
ra de recursos escritos. Mas em meus ouvidos perduravam os ruídos da vida 
humana, que formam o sangue e a garra do ofício de Advogar, o páteo _da 
fábrica, o parlatório do presídio, o escritório do empresariado ou o di tido ar
quejante -do moribundo que dita testamento. 

Aos Advogados, o patético da condição humana é que ílumina o texto 
da Lei e innama-lhe a palavra. Pois assim ê que fui Juiz. 

Daqueles meus votos no Supremo Tribunal que acaso tenham guiado 
meus pares, não falarei. Mas quando votei sozinho contra toda a Corte, num 
caso ou noutro, mas em todos, vencido embora, deu-me alento aquele aviso 
de René David - o de que certos "votos vencidos" de hoje podem ser o 
anúncio do novo DireítCf Que -surge. -

Não desespero de todo de ter estado certo, quando, solitàriO, suStenü::i 
contra alguns acórdãos precedentes, que um mesmo pedido de habeas corpus. 
negado, pode ser repetido. - E pode porque não há lei que o proíba; - e 
pode porque, se persiste a ilegalidade, cabe habeas corpus: e pode porque Tri
bunais erram e assim pode permanecer a ilegalidade originária. 

Aquece-me o coração supor que o futuro dirá que não errei quando, soli
tár"io-, votei pela legalidade da decisão que num Dissidio COletivo, decretou a 
prestação de refeiÇões Pelo empregador, aos trabalhadores, coriSiderada a 
condição peculiar da vida no trabalho daquela atividade. Há segmentos do 
operariado que são desgarrados ·de qualquer lar; tal é o caso dos embarca-

diços e tal é a sorte dos da construção civil, cuja casa de morada fica atrás do 
tapume da obra, resumida numa rede atada aos andaimes. 

Nestes casos meus votos vencidos, umedecidos de emoção, procuraram 
çlar tutela ao pão e_ à liberdade. ~Ambos são metas fundamentais, fugidias e 
pungentes, da Sociedade juridicãmetlte organizada - o Pão e a Liberdade. O 
futu_ro dírª se_ç:rr_ei, sr. ~reside-nte. }:lá-9_íto~~éc_Lilo~- que a história das líb~rda
des vem s"endo escrita com a histôria dãs resistências:-:-- o fufuro o" dirã. 

Nesta Supfeilia Corte- qUe rne·pa-rece-uin-ritisto de clãustro_e tribunal 
-:_::. __ ti<? __ Praz9: ~-0! que iiela estiVe; cúftiVeT e admiid SuaS ti-ã:diÇões, silenciosas 
como se passadas em Buckinghan. Nela convivi com eminentes brasileiros da 
atualidadc, os integrantC$ de seu pequeno e altíssimo quadro de Ministro.
Antonio -Neder, elegante na vee~ência COEJ!. que discordava; Çarlos Fulgêncio 
da Cunha Peixoto, um patriarca romano dí\.lidido entre-a faina do campo e oS 
encargos deste Senado _em que se des_iacava pela segur_ança <;la opinião; e Lei
tão d~Abreu, __ esse lac_ônico da palavra, mas extenso na erudição- são aque~ 
les q_ue_ vi partir. _Ç_9n_~_l_l_~i-os ?--té às coil_l!l?S da ~n~rada e visajrem em glória, 
cOroados de rosas, como pretendeu Platão aos bons, na sua República. -
Mas Firmíno-PaZ;üina- COnibinação de positivista jurídico e de tribuno foren
se, em cujos vot~?S o cal_or çii~Puta ~p-aço à objetivida-de científica; e Néri da 
Sílveira, juiz corfí _mOd-os p;:thic!:inos-ao-dís.sentir, à busca da -~;ua verdade dos 
autos ·e_ dos precedentes fudiéfáriÕs ~ sã.ô aqueles que ~i chegar para o estilo 
rispeitóSo-âe-conVívío:-quE se êultíva entre os Ministros do STF.- Os que 
enContrei e -ãq_u_i TiCãm- V. Ex•;-Pfeiidente X aviá-de Albti.(ruerque, a impos
sibilidade de m~scara dum índio doseu ~mai:onas, guardando o jurista libe
óil e eXato -e O iidmrnistradOf; cujo dínaffiísmo com -sabedoria ~abe dividir de
liberações com todos: Djaci Falcão, a modéstia e o saber, sustentando a expe
rjência;_Cordeiro Gue_rra,_ a quem a chispa da irorlia, que sempre é centelha 
do talento, não inibe de ser cultor refinado de velhas amizades, em que tenho 
o privilégiO de me ver iricluído, com reciprocidade; Moreira Alves, calorosa 
alquimia, produto da combinação do Professor com o AdvogadO e o Juiz. 
embuçando, na toga do Magistrado, o polemista erudito; Sõares Mufioz, em 
cujo voto, quando contestado _de público, Jogo lhe acode o fremir do minuano 
e ilclc quase faz sua nobre toga assemelhar-se aos ponchos heróicos, quando 
ergue com ga!ha_rd~a su~_(lcei_~3:ção9o desafio ao 9ebate; Décio Miranda, mo
delo para alguém que queira cinzelar a imagem da serenidade, metódico no 
estudo e certeiro pinçador d~ verd~~e dos autos; Rafael Mayer,_ tranqUilo ci
cerone das avenidas, becoS-sem saídã e Parques verdes, das-leis administrati
vas e dos precedentes da Corte; - a estes, que já encontrei Ministros e que 
aqui ficam cumprindo alto destino, incumbe a tarefa quase sacerdotal de as
segurar a continuidade das tradições do viver íntimo desta nobre casa- que 
tenho por um misto de claustro e de tribunal. 

A todos e a cada um, os meus respeitoS, retribuindo o que a mim tributa
ram; mas dobradamente o faço. 

De modo igual, dirjjo-me aos Procuradores da República junto a esta 
CCJ_~te -S. Ex• o Pro_c:ur~dor-Geral, De Irtocêncio Mártires CÇtelho, tão pre
coce quanto seguro no saber jurídico, e o Dr. Francisco de Assis Toledo, ofi

- ~ cian~9 junto ~ Primeira Tu r~. a, qu~ in_~~grei, ou0n~o co~ proveito os seu~ 
pareceres~ 

Com as expressões da mais alta consideração, Ministro Clovis Ramalhe-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) --Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Rícha. 

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

De acordo com o que divulga sistematicamente o Governo, os mecanis
mos de política económica postos em prãtica em i'98I tiveraiii como objetivo 
primeíro o Conffolc da inflaçãO e do -déficit dô bàlariço de pà_gamentos, pois 
ambos vinham atingi-rido níveis i"risUStefil.áVeis para a gestão 'da econorriii e 
para a manutenção da credibilidade externa do País. 

Conseqi.lê-rlcia destas medidas foí, ComO- pfe-Y-isto pela- OpOsição e pelos 
mais abalizados economistas, a despeito dos constantes desmeritidos das au
toridades finanCeiras, uma-recessão da atividade económica, fazendo com 
que a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto se apresentasse negativa 
pela primeira vez nos pós-guerra. 

Tal retrocesso deve-se a um desempenho especialmente insatisfatório da 
indústriã, -que tem uma Participação elevada- 37%- na foririaçãO da renda 
interna. A agricultura, por sua vez, que teve um satisfatório desempenho 
agregado", rlão foi capaz de efetuar significa-tiVamen-fe o nível global da ativi
dade da e_conomia, visto que participa com apenas II% na formação da renda 
interna: ---

Mas, tendo em vista que desde 1979, conforme as reiteradas afirmativas 
das autoridades responsáveis pelo setor, a agricultura tem-se beneficiado de 
uma propalada prioridade na política eConómica do Governo, vale a pena 
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examinar à efeito das medidas contencionistas empregadas sobre o desempe
nho do setor em 1981, em partiCular sobre o subsetor das lavouras, que tem 
um peso de 59% na formação do produto real da agricultura. 

Sucede, porêm, que o crescimento do produto das_lavouras em 7,5% estã 
fortemente vinculado ao cafê,- que apresentou uma safra réc-Oii:ie dt:: J milhões 
e 755 mil ton.eladas, conforme os dados obtidos do Levantamento Sístemãti-
co da Produção Agrícola, do IBGE, em dezembro de 1981, com um aumento 
de 88,14% em relação ao yolume produzido no ano anteder. 

Excetuando-se o café, porém, o desemprego das lavouras foi negativo
menos 0,89%- aSsõci3.do ao retrocesso de a_lguns produtos chaves- como a 
soja, com menos 1,15%; o arroz, cbm men-os 15,26%; o cacau, Com men·os 
4,63%; o trigo, com menos 18,50% - quebras de produção e rentabilidade 
que não puderam ser-compensadas pela recuperação de produtos como o fei
jão- mais !8,78%- ou pela expansão da lavoura do milho, mais 3,58%. 

A produção de arroz, com 8 milhões e 300 mil tonelad_as, foi a[et~d~ pela 
seca nordestina, fato r exógeno do ponto de vista da política e"Cori.ômica.- Por 
outro lado, os baixos preços praticados- em 1980 e a escassez de recursos para 
investimento limitaram o plantio no Centro-Oeste, Onde está fortemente vin~ 
culado à expansão da fronteira agrícola. No Rio Grande do _ _S:ul, a, produção 
se manteve devido ao fato de que os investimentos associados ao plantio de 
arroz irrigado criam uma certa -inelasticidade na substituição de culturas face 
a faton;:s conjt!rifiirais adversos, como condição Qe mer~dQ. At~_ro_ disso, o_ -
consumo foi inferior ao esperado e a pródução se manteve de certo modo es
tável, em parte por não ser verificado o efeito de substifuição com a elimí-
nação do subsídio do trigo. Por isso, foi posSível manter regularidade no 
abastecimento do mercado, graças, também, aos estoques remanescentes de 
1980. 

No que concerne à soja, a pequena queda da produção em 1981, aliada à 
previsão de nova queda em 1982, parece evidenciar o encerramento do gránde 
ciclo de expansão da cultura verificado na d~q;ada de 7Q. TaLfato pode ser 
comprovado porque esta estagnação se verificou apesar da boa rentabiHdad_e 
verificada no comércio exterior: o farelo, prinCipal produto da pauta de ex
portação brasileira, teve um aumento de valor de 56,5%, ímPiicando numa re
ceita de 2 bilhões de dólares, ou seja, 8% das exportações br~_~i~e!_~~ de 1981. 

A produção cacaueira, por sua vez, continuou a queda de votum.e verifi-
cada desde 1979, como resultado das condiç_ões adversas do produto no mer
cado irtterrtaciOnal. De um declínio de 190% em 1980, a:s expártaçôes- Caíram, 
em 1981, para apenas 223 milhões de dólares, com efeitos ec_onômicós e so
ciais gravíssimos na região produtora, ainda fortemente concentrada no sul 
da Bahia. 

Além das condições climáticas adversas que vêm sistematicamenfc!-frü.S
trando a colheita do trigo, é possível que a área plantada tenha sido negativa
mente afetada pelas restrições à concessão de crédito_ de custJeio uo.s médios e_ 
grandes produtores, o que novamente desmente a decantada prioridade agrí
cola. Entretanto, apesar da queda da produção, nãO fOi_ n-eCeSSário "ãü._ri1C:OJar 
o dispêndiO com as -importações, jã que; Cm fUnção da eliminação do subsídio 
ao consumo, a demanda interna reduziu-se a cerca de 6 milhões de toneladas, 
conforme dados da Fundação Getúlio Varg_as, publicados na revista .. co-n
juntura Económica", fevereiro de 1982, página 80. Isto s_ignW __ ca, é bom acen
tuar, que o povo brasileiro está comendo rrienos pão e, portanto, passando 
mais fome. Mas é importante notar que, apesar da redução da quantidade im--
portada, menos 9,3%, o trigo permanece como um dos itens_mals pesados da 
balança comercial, sendo resoponsável por 7% do valor das_ importações, ex
ceto petróleo. 

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

O SR. JOSÉ RICHA - Com prazer. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ citou um c_onsumo, em 1981, se não me engano, 
de 6 milhões de tonc;ldas de .trigo. A impressão que tenho, nobre Senador, é 
que esse consumo foi alto. Nos 2 .anos anteriores consumímos menos de 5,5 
milhões de toneldas. No entanto_ r_econheço_ que o trigo constitui um sério ob
jetivo _da _nossa ag_ric_ultura ... Hâ anos a produtividade_nos_ Estados __ do Sul é 
precária. Por isSo, há uma tendência de deslocamento_ da çu_ltur.ª_ d.o. t.rigo 
para o Centro-Oeste e. praz a Deus, que possamos ter aí produtividades 
maiores. 

O SR. JOSÉ RICHA - Concordo plenamente com V. Ex• e_ também 
faÇo, como" V. Ex~. votos d~- que novas fronteiras possam ser conquistadas 
para o cultivo dó trigo, em condições ecológicas mel~ore:;. do qu~. as atuais 
áreas, concentradas sobretudo no Sul do País, principàlmente Paraná e Rio 
Grande do Sul que são os maiores produtores atualmente. 

Quanto ao dcsempenhn favorável da lavoura do feijão em 81; ele esteve 
di reta mente vinculado r, crise do abastecimento do produto que se verificou 
em 1980 e que causou fortes aumentos de seu preço até meados de 1981. O 

próprio comportamento de preços causou retração do consumo e, face às 
perspectivas de abundância do produto, as cotações caíram no segundo se
mestre do ano. De fato, em dezembro de 1981 o preço do_ produto se situava, 
em termos reais, 65% abaixo do verificado em dezembro de 1980, câlculo feito 
pela média dos preço~ recebidos pelos produtores nos principais Estados. E 
iSSo -lnevituvelmetile deSestimulou o plantio das águas,_ o_ que deve refletir-se 
em safras menores em 1982. . 

Referente_mente à lavoura çio milhç, a exg_~nS~o que s_e deu renetiu mais 
um efeito de substituição de outras lavouras, como soja e arroz, do que uma 
expansão líquida da áre<.i de lavouras como_urn. todO .. Neste.sentíQo, a opção 
pelO PlãntiO do milho está associada principalmente à rentabilidade relativa 
superior cm comparação com a de outras culturas, e não necessariamente a 
níveis de- rentabilidade juJgaáoS adequados pelo produtor. No Paranã, por 
exemplo, os preços fecebídos C!fl julh() de 1981 .se situavam, em termos rais, 
27,9% abaixo dos verificados em julho de 19~0. A ligeira recuperação de 
preços no último trimestre esteve vinculada à deman __ da_sazonal da avicultura, 
não representando, pois, ulteração signifiCatiVa-nas·condíções de comerciali
zação do produto. 

Sr. Presidente, Srs. S~nadores, parece_evidente que o desempenho sofrí
vel da agricultura, quando se exclui o café, não pode ser imputado ãs con
dições climáticas adverstts que prevaleceram em algumas regiões. Ao con
trário, parece que deve ser-imputado à poHtica económica relativa ao setor, 
que diminuiu sensivelmente o nível çle subsj_dios c_redit_íc_i9s que_vinham sendo 
COnccCndOS~ nOs 'úlfim.ós afiôS. De ftúO~- as tãXãs-a-ejuros fOra-m elevadas para 
45% uo uno -e note-se que eram, anteriormente, de 15? 18 -e o valor do 
custeio financiado - isto para custeio, porque para investiinentos elevou-se 
-até 74% -se _reduziu para 80% para os médios produtores e a 60% para os 
grandes. Esse futo significa um aporte maior de recursos próprios cjue reduz a 
rentabilida~:k do!l produtores_mais sens_iv~is _<l:?S estímulos de mercado, nos 
quais repousariam as maiOres potencialidades de expansão líquida da área 
cultivada. 

Por sua vez, as restrições creditíciaS tiverain -efeitOs airetos sobre o con
sumo de insumos e sobre o nível de investimeritos, em particular aquisição de 
máquinas e equipamentos agrícolas. 

O Sr. Lá:aro Barho::.a - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE RlCHA ~~c_om prazer, nobre Senador Lázaro Barboza. 

O .Sr_ Lá.=aro Barbv::a- Nobre Senador José Richa, mais uma vez V. 
Ex~ ocupa a atenção da Casu, c_om discurso mais do que oportuno, versando 
sobre problema da maior graVidade, cqmo s6i ser o caSo da agricultura deste 
País. V. Ex~ tem ink:fra -razão em -detectar -como-frito[ de dificuldades, na área 
da produção agrícola, a redu_ção de recursos aplicados no setor, sobretudo 
de..corrcntes da alta de juros._ Tumbém há outro fator, Senador José Richa, e 
fmor que não é novo, que vem interfl!ríndo, ano a ano, na produção agropas
toril dO País: a falta d!.!_exr)licitação ClUfa di-UITiã-POfí"tTCri ãgrícola consentâ
nea com as rcalidades_du País, com os iiiteresses-do País. Neste campo, tudo 
que se ft~z aqui é de maneir<I mais ou menos aleatória, sem uma ariálise pro
funda dos resultados. No ano passudo,_na tentativa de diminuir as impor_-
ta.:.;õe~ de feijão, o que é louvúvcl,_o Governo_estimulou_, com financiamentos, 
o plantio do feijão. No meu Estado, por exemplo, quando os recursos foram 
colocados ~t disposição" dos lavouristas, já havia decorrido o prazo normal de 
preparação das tc::rras de plantio. O resultado é que a frustração das safras de 
feijão, n_o ano pa:o.sado. no Estado de_ G_oi<ls._ foi de t~l ordem que atingiu mais 
de 53%-d:._u;_hL\!_ouras_ plantadas. Enquanto--não tivermos no País um Minis
tério da Agricultu_ra que cumprc:t realmente com as suas finalidades, _que faça 
u fixação dc_diretrizcs seguras, oferecendo ao homem que se ocupa do campo 
per."pcctivus claras- de remuneração do seu trabalho, perspectivas de mercado 
p;,tra o seu prodtltl). de preços compatíveis com o alto custo da prod_uçào_, va
mos viver _alcatori:.mu::r1te_~_cq_mq _y)y~I.TlQS atÇ hoj~. Infelizmente~ta é a gran
de rcalithtde. No Estado deGoiús, a safru deste. ano será boa, porque o tempo 
tem-nos ajudado. :'\!~to hl)UVC qu;,tlquer dificuldade de _ordem climMíca- no Es
tado. Na verdade, nobre Senador José Richa, a úrea plantada, em Goiás, 
qu'er com arroz, feijão ou milho, foi enormemente reduzida. 

O SR. JOSÉ RlCHA - Nobre Senctdor Lázaro Burboza, V. Ex• tem 
toda r:.tâio. ASsim ~-orno a polítiCu, também a ngricultura _estJ praticamente 
subjugada a uma polític<t casuístic<t do Governo. Não há, na verdade, uma 
política agrícola para este País. 

J~ tiyc op9rtunidadc, em diversas o_utrusoca.siões que ocupei esta tribu
na. de dilef yue hoje a agriéuiiuni estJ at[€:tàda ao modelo econômico, que, 
por suu vez. estú atrelado ao modelo polftico. 

O Sr. Lá::.am Barho::.a - É verdade. 

O-SR. JOSÉ RlCHA- E~1tàÚ, ven1 tu-do naquera base do aut~ritarismo 
e do ca::.uísmo, até aqui embaixo. 
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O Sr. Lá:aro Barbo:a - Ou, então, nas cond'essões paternalistas.. 

O SR. ioslõ RICHA- Exatamente. Não se pqde nem dizer que neste 
País tenha Ministério da Agricultura, muito menos Ministro q.a· Agricultura, 
que não tem deixado _de ser um auxiliar do __ M_inis_tr_o do Planejamento. Não 
tem, absorutamente, o Ministério da Agricultura nenhuma autonomia na for
mulação de uma Política agrícola parã o País. Daí por que, em ou1ias oportu
nidades, quando analis:wa mais especificamente os problemas ligados ao de
sempenho da economia brasileira, ter dito que não pode dar certo modelo 
econômico que desconhece a vocação natural do País, que é a agricultura. 

O Sr. Lá:aro Barboza - Sem dúVída alguma. 

O SR. JOSt RICHA- Então, o modelo econômico é que deve estar su
bordinado a uma política agrícOla, e não a política agrícola atrelada, subordi
nada ao modelo econômico. 

O Sr. Lá:aro Barboza --Se me permite V. Ex', há um caso que me pare
ce mais grave: Q Sr. Mi_nistro da Agricultura- é a impressão q)Je me deixa
S .. Ex• não -conhece absolutamente nada de agricultura. No an__o_ passado, há 
alguns meses ... 

O SR. JOSÉ RfCHA- lsso é proposiTal. Se coerente ou se entende de 
agricultura, não pode haver por parte do Minístro do Planejamento, o todo
poderoso Min-i:úrO Delfim Netto, um controle total e absoluto_sobre todos os 
setores, como vem ocorrendo no momento. 

o- Sr. Lá:aro Barboza---:- Nobre Senador José Richa,_ o mais gra,v~: há 
cerca de alguns meses o MinistrO-da Agricultura, frente a cadeias 4e televisão, 
indagado por que a venda de_ equipamentos agrícolas e de maquinaria caíra 
em cerca de 50%, a respást<l de S. Ex~ fOI"ê(Ue o cihlpC;eS:tava-muíiO beffi-Ca-pi
talizado e que a queda nu venda de máquinas agríColas era- decorrente :do fato 
de estarem os produtores rcforni.ando as máquinas velhas. Disseram: m-as, 
l\1ib_íSt_r_o_. ~<!~b-~n~ 1]<._1_ ~:r~ _si_c;Jc!tHi_~_a!_1!~~-a_ X_e!15!<.l: _c~i~_~!}~!_f!l-E::I]l~!l~f?~_~; __ E~' 
chegou a afirmar que a venda de fertilizantes havia caído porque, no passado, 
tinham aplicado fertilizuntc demais e havia resíduos no solo sufi.cieittes p3ra 
algumas colheítas. Veja'V. Ex•". 

O SR. JOS~ RICHA -Era exat.amente o assunto que eu, em seguida, ia 
abordar quando cu diziu que as restrições creditfcias tiveram também efeitos 
diretos sobre o consumo de insumos c sob.re o nível_ çlt:;, inyesti_i"n~l}tos, eiTl_par
ticular aquisição de múquínas e equipamentos agrfcolas. Houve queda de 
35% no consumo aparente de fertilizantes, 39% no de inseticidas e 23% no de 
fungicidas. Também caíwm substancialmente as "r.'end~s de ~emente~ melho
radas, tendo havido, contrariamente_àS_!!:XPectafivas irüc_iaíS, exCede~tes de se-
mentes de soja c de milho híbrido._ C<ibe, ainda, notar que, al~m das dificulda
des com o crédito de custeio, os p~eços dos insu!TioS se ~1ev~_ra~ __ mai~ d2_ que 
o índice gerul de rreços: o sulfato de amõnia subiu -I J6% em~ São Paulo, o _al:_ 
drirn 165% no Parunú, por Cxemplo. ---

O Sr. José Uils - Perinlte-me V. Ex• um ãparte? 

O SR. JOSÉ RICHA - Puis não. 

O Sr. José Uns- Senador José Richa, seria impossíVel negar os -sucessos 
que a política do Ministério da_ Agricultura vem cons_eguindo no que toca ao 
aumento da produção nacionul. Haja vista os dois_índices de crescimento dos 
últimos anos, que foram, ambos, superiores a 6%. Ora, um CrescirOcnto de 6% 
na agricultura __ ou na agropecuária, em geral, é um índice altamente _satísfa
tório, em qualquer parte do mundo. O custo do dinheiro aumentou, realmen
te, para o produtor. Os juros passaram de 12 a 25%, para 35% no Nordeste, 
45% rio Sul. Mas, assim mesmo, V, Ex' sabe que esse dinheiro é altamente 
subsidiado. Mesmo no ~so dos investimentos, em que os juros vão até 74%, 
ainda é dinheiro subsidiudo. O que se dá, porém, nobre Senador, é que o setor 
agrícola tntbulhu com muito dinheiro empres_tadQ. Nesse caso, evidentemen
te, os _custos financeiros tendem a reduzir o rendimento económico da cultu
ra. Empresa privad~1 que trabalha com mais de 30% do dinheiro emprestado 
certamente sofre. Mas jsso _ _a_contecc muito no Brasil, atualmente. 

O SR. JOSt: RICHA - E por quê? Porque o setor-está descapitalizado. 

O Sr. José Lins - Não é só por isso, nobre Senador. 

O SR. JOSb: RICHA - Mas, evidentemente, esta é a causa principal. Se 
o setor estivesse capitalizado não haveria necessidade sequer de recorrer a fi
nanciamento._ 

O Sr. José Lins - Permite-me V, Ex•? 

O SR. JOSt RICHA -Esta é a grande verdade. Eu só _quero neste pon
to- desculpe·me interrompê-lo no seu aparte- mas quero apenas registrar 
o seguinte: que na ativldade agrícola, mesmo que o custo do dinheiro fosse ze-

r o, a devolução pura e simples ap_ós a colheita do principal ainda não é um 
bom negócio, desde que não haja condições climáticas abSolutamente favorá
veis. 

O Sr. José Uns- Mas é __ claro, nobre ~ena~()r ... 

O SR. JOSt RICHA- E por quê? Porque, na verdade, o que mais inte
ressa ilo p-rodutor, riiuitO-maiS- do- que o cré-àíto para q·ue ele possa produzir, é 
o preço justO -na hora de- cOiriercíalizaf. 

O Sr. José Lins - Mas, nobre Senador José Richa ... 

O SR. JOSÉ RICHA- Ora, duaS coisas que se o Governo fizesse pode
ria até sair aos cofres da Nação muito mais barato do que o subsídio puro e 
simples à atividade agrícola, que seria o preço e a garantia~ riatuialmente. 
Não adianta preço decretado apenas ficando no papel, é preciso que haja 
uma garantia efetiva. SãO aS duas coisas, pfeço rtã hora de comercializar e se
guro agrícol_a na hon.i de plantar. Aí é que está, a meu ver, e acho que_se o Go~ 
verno tivesse o bom senso de ado ta r essas duas medidas- seguro agrícola na 
hora du plantação. e preço garantido na hora da comercialização- não preci~ 
saVa iniis nem subsídio à agricultura. Porque se o tempo foi bom, qualquer 
nível de juro é burato para o agricultor, mas se o tempo não correu- beln, se 
houve frustração de safra, até a devolução do principal com o juro zero, ain-
da é curo para o produtor. 

O Sr. José Uns- V, Ex' chega à conclusão de que quando o negócio dá 
prejuízo, não é bom. Isso já diziU ó Conselheiro Acácio ... Mas na medida em 
que.-: 

O SR. JOSÉ RfCHA- A questão é que o Governo protege outros- seto
rcs da economia, onde os riscos são muito menores do que na agricultura, 'Es
tão aí as indústrias, estão aí outros s-etores_ ·da econo-mia a comprovar isso. O 
Governo acaba". em último caso, comprando a empresa e resolvendo o 
pro_blema. Mas lá, no meio rural, isso _não acontece. 

O Sr. Ere!ásio Vieira - O ·comér~iO exterior tem toda a proteção ... 

O SR. JOSÊ RICHA- Exalo. O SenadorEvelásio Vieira diz que oco-
mérciO exterior tem tOda a_ proteçào, com muita razão. 

O Sr. Jo.~é Uns- Pcrmitc~me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS!õ RICHA - Pois não. 

O Sr. José Um- O que eu quero dizer a V. Ex' é que o dinheiro barato 
incentiva n sua busca pelo usuário, é eVidente. PreciSamos Capitalizar a agri
cUi"tura mas preciSamos-também reduZir o volume de empréstiffio com que ela 
tra~~lh-a. <_? segu~o agrí_coi~l"é .~uito imr}ort~nte, V. Ex~ r~conhece. Ora; o_ Go
vern·l'r g~mwte esse instituto ... 

-Q-SR: ióSt RICHA-~ ~eguro agf{C0I3, não; dá seguro de crédito, o 
q!Jc é _g_em di_fer_cnt~ d9 s~uro -ag_r{cola._$Ç"_g_uro __ agrkqla é aquele que protege, 
na-verdade, o produtor e seguro de crédíto ·é aquele que protege o banqueiro, 
não o produtor rural. 

O Sr. Lá:aro Barho::a- Muito berTI! 

O sr: José Lins - V. Ex' sabe da existência do PROA ORO ... 

O SR. JOSÉ RICHA - Seguro de crédito, não é seguro agrícola ... 

O Sr. José Uns- Calma, Senador, õ seguro é parcial para os grandes 
produtores, porém é total, para os pequenos e médios, quando, inclusive, 
cobre os investimentos feitos com Capital próprio. V. Ex• sabe disto. De qual
quer modo, existe o seguro agrfcola no Pais. Quanto a V. Ex' alegar que o 
Governo não tem um plano para a agricultura, isto não procede. Quanto ao 
preço mínimo, este está a1 V, Ex~ poderia alegar que esse preço não é satísfa
tório, mas V. Ex~ se esquece de que o Governo tem interesse em baixar o cus
to desses produtos para o consumidor. Esta é uma das razões dos subsídios à 
agricultura. 

O SR. JOSÉ RICHA- E vai ter que, lamentavelmente, continuar subsi
diada, enquanto o sctor estiver tão descapitalizado como se encontra no mo
mento ... 

O Sr. JOú Lfns- EU estoU de -acoid6 com-V. Ex• 

O SR. JOSt RICHA- ~-mas acho que a tendência e o desejável para a 
economiu do País, corno um todo, e_ para o próprio interesse do lavrador, é 
acabar com isto na hora em que Se instituir um segurO sem nenhuma restrição 
e com prcç_o_ mfnímo garantido, na hOra -da comerciaJtzação. 

O Sr. José Llns- Duas coisas que já eXiStem e V. Ex.' sabe disto. 

O SR. JOSE RICHA - Não existe nada; ou melhor, existe no papel. 
Veja [ú se os plantadores de milho, coitados, onde houve urna redução brutal 
de preço e o próprio produtor de feijão, veja lá se estão comprando. Eu tenho 
conversado com ~crentes do Banco do ~rasil... 
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O Sr. José Lins - Quase toda a safra de feijão... Estado..s e Murüçípios, em função da campanha eleitoral, como, aliás adverte 
O SR. JOSÉ RICHA_~ ~~que estão, iriclusive, apavorados, dizendo-me hoje 0 .\"DF' Repórief.•l.-- ---- -- --.-. , , o-.~ ,__."- -- --. = 

que, pela primeira vez, na história do Banco, aquilo que foi dito antes, não ror Com i:;;so, recrudesce a inflação e se diminuem reCurSos p<.~ra área produ-
cumprido depois... tiva, o que também re<i.limenta a inflação. 

Oru;o-or<;ãmento monetário é um só, é global, inelástico. Se se destina 
O Sr. José Lins - O quê, por exemplo? uma parte maior para um determinado setor, taís recursos são relirados de 
O SR. JOSÉ RICHA- ... porque houve exc_edente. O B_anç_Q rnan_çh~:_c;i_r_-~ outra ~rea!_ Sabidamer_:~tc, a área agrícol<J. é_<:t_ que tem sidO _sempre sacrificada 

cu lares, mas, através do telefone, pede_ ao gerente que coloque tod_o__tjpo de di- quando tais expedientes são- uSadoS. A cÕnseqiiênda, pÕrtantõ, será -uma re-
ficuldades na hora de comprar. Rigor absoluto com relação ao teor d~,U_f!lida- duç]ío elos recurso_s _ant~rio-rni~~-te: de5~_i_nadbs--à_-ag,ricultur~. __ Se o desemp_enho 
de, problema de impurezas em excesso .. : -- - da agricUltura, em-81, comp-arãdo:coffi o de 80, foílil.Ierioi', com esSa aftiãl 

0 Sr. José Liizs _ Mas é claro... política de conceder menos créditos:\ agrkuJtur·a à Pús_t?ec_tiva para a safra de 
82 será á'inda pior. 

O SR. JOSIÕ R!CHA - '"ora é exigência de que_ os_grãos não são lá No que concerne no setor agrícola, portanto, o Governo se acha na mes-
muito uniformes. Enfim, toda sorte de dificuldades são cph::tc_ado"s na hora._:~- ma situaçãO que nos_ outros setores de atividade: fp~nt.Ç.JI.._I,lm_a _P9Iíli_C? de con-

0 Sr. José Lins- oV, Ex~ não quer que haja fisCaliz"ãÇão? tenção de gustos, a resposta foi iima queda signifiC3HVâôo nível de produção 

o SR. JOSt Rlt'HA -_Não, ab~olutm:nente, Senado~ José Li:ns não e da produtividade, com repercll.~sõeS-sériassobr_e-o_em[m:go. f:evidenteque 
queira diStorCer os fatos. , ~--· - ----·- -- os retarso·s-o.des-Pendidos _nos últimos ~nos não foram capazes de gerar um alto 

- e~sOstentado processo de expansão no campo. Ao contrário, o Setor de grande 
O Sr. Jos~ Uns~ V· Ex• sabe que agricultura é_ pt1o_ridade nacional. produção capitalista, que foi o que mais se beneficiou pelas condições de 

O SR. JOSÉ RICHA- Eu convido Y. Ex•, mas agorajã até passou a acess~ _aos mec~1nis_mQs d_~ _política de crédito, é- extremamente sensível ao 
oportunidade ... mas na época da comercialização maior, na época mais agu~ n_ível_de sub_~ídio:s e ii_ -r_e_rttUb)l_id;,H;l~ relativa das Qiferett,tes atividadesy Assim, 
da da comercialização do milho e do feijão, o Banco _d9 Brasil, o Governo es~ ao inyÇ_~~d~<e_sl<lQ.IIi_úis ~ (Q!:!flJ~Çi~~(P.!:9if~S:P:<?_ agfko_la, a política posta em 
teve ausente~.. prátic.:_1_ veio tOrJ!{t-lu ainda mais __ sus~et)yel_às _Y<:t_~Íaç9~-Conjutliurais de carã-

O Sr. Jos_é Uns- O Governo nunca esteve ausente ... _ ter_mac_ro~econ?r~lico. -e~_po! cO~nSeqUêi1clã_~ ri-I"ili~-de]J~endente do poder públi
co pâYâ ·a- rrwrrotenÇãõ do- sCu nível de atividadC:. 

O SR. JOS~ RICHA- ... e 0 produtor teve prejuízo porque teve que Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (_Muito bem! Palmas.) 
vender a sua produção p<tra os intermediários a qualquer preço. A própria 
reação do preço do milho. neste último trimestre, é porque a maioria da pro~ O SR. PRESil>ENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
dução já está nas mãos dos intermediários. - · nador Humbt:rto Lucena, como Uder. 

O Sr. Jo.w! Lins- V. Ex~ sabe que isso não é v·erdüdc~-o GoverhdTeni ·as;.. 
sistido sistematicamente à agricultura. 

O SR. JOSÉ RICHA- SenuQÇJr José Lin.s, peço q_ue me permita con
cluir, porqüe agora mudou o Presidente, e ~e. como senÍprç me~?qY~rte-ãq
tes da hora prevista. 

Eu peço a V. Ex~. Sr. Presidente, um pouco de tolerância paTa eu poder 
concluir o mt.:u dis-curso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Realmente, o seu tempo se es
gotou agora, 30. minutos. 

O SR. JOSÉ RICHA- Pelo cálculo, ainda não, mas tudo bem. Eu peço 
a V. Ex~ que tenha um pouco de tolerância, porque já esto-u terminando. 

Mas, eu dizia, então, sobre a clevaç1io dos custos dos jn_surnos~que o mes
mo fenômeno de alta de preços, associada à recessão da deniandà,_se m~nifes-: _ -
tou no mercado de tratares, reduzindo o vo_lume de vendas em 45%, em re-: 
lação a 1980. O preÇo do trntor de mais de 45 HP aumentou 174% em Minas 
Gerais. 

Ora, a redução do consumo de ins~,J.mos_ tem repercussões~ im.ediatas 
sobre a produtividade, tornando inviável a obtenção de mai_ores quantidades 
de produto por unidade de úr~. Isto afeta os níveis de produção l"!_a?_?~eas de 
agricultura intensiVa-do Centro-Sul, que vêm sendo responsáveis por" pa-rcela 
crescente_ da produção agrícolu nacional. Por outro lado, a redução da aqui
sição de.. máquinas c e_quipamentos, caso persista, virá pôr em cheque o pro
cesso de modcrnizaç~o da agriculturu br:asileira, a médio e longo pr3:z9. 

De fato, apesar dos efeitos previsivelmente adversos sobre a produção 
agrlcola. o governo limitou o ní_vel de subsídios à gricultura, em face de sua 
política recessiva, objetivando reduzir a _taxa de inflação à __ çusta __ d_a_ e_~t-~g
naç5.o geral e da fome do povo. Por isso, atingiu de modo inevitável as metas 
quantitativas de expansão da pmdução, seja devido à área plantada, seja de
vido aos níveis de produtividade, ambos os fatores comprometidos pela 
adoção du pt1Jíticu recessiva. 

E o que é pior: o futo de aparentemente não ter havido- _flo_ano de. 1981. 
nenhumu crise grave do abustecímcnto interno se_ deveu, sem sombra decdAyl-~ 
da, a um~1 significativa rCtraçãó -do consumo. Em outras palavras: o povo teve 
de comer menos c pa;;;s.ar mais fome. --

Dados os nívds de consumo alimentar reconhecidamente baixos e inade
quudos da vasta maioria da populução brasileira, cabe refletir Sobre os efeitos 
de redução da demunda, como a que- se verifiCOU_ n·o último ano. __ Embora a 
curto prazo a situaç-J.o seja confortável para as autoridades res;ponsãveis pelo 
aba~tecimento~ os e.feitos são evidentemente desastrosos sobre a mgrtalidªde 
infantil. morbidade e produtividade d_e trab_ulho, ãlé-m de aCentUar ?S di~i
gualdades SO'-=iais, agravando as_ condiçõ_cs de~_vida das mais carenteS. 

Quando se reduziu o crédito ugricóla, recentemente, é Cvidente que o ob~ 
jetivo foi o de rcmanej~1r o orçamento monetário e destinar.roa_is recursos ã-os 

O SR. HUMBERTO.lUCÉNA 'PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREQU!':_Â R_EVIS:{O DO ORADOR, SERÁ PUBLI-
CADO POSTERIORMENTE. . .. 

O SR. PRESIDENTE (PassO.~ Pôrto) --A-Presidência vai solicitar ao 
·p1enúrio a prorrogação do período destinado ao Expediente por mais 15 mi
n-utos-, ll fim de que possumos ouvir alguns Srs. Senadores que se inscreveram 
paru breves cornunicaçõe.'). 

--os-sr--s::-Sertadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
sã~) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ::-:Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro BCnevides, para uma breve coinunicaç:ão--:-

ó"sR: i\1AtlríQBf:NEVIíiEs (Para uma coinuriicaÇão.)- Si. Presiden-
tC:---e~Sfs.-~Sena_dõfeS: _--· ~ .-... ~ - ---~ --_-_· ·-·~·~-~· ···-·- ·-·· ~:~ ·_· _ · · - · =-: 

A abusiva utilizução de decreto-lei pelO G-Over~o. noS seus deSprOPosítã
dos ímpetos legisferantes, tem sido condenada,_G.om_a maiOr. veemência, nas 
duaS_ Casas_ do C (,mg"resso ·sem q ué: se moSt renf o·s Presidentes da_ República i n
ç_i_inado-s a U(.;<Jtar í.\5_ Pondefações de- r)àrlam"enüi.fes, afê mesmo dos que per
tencem à sua própríu agremiação. 
- Eni Vúrias ocaSI"õeS~ protestei, com ã maior vCeriiêilda, contra tal proce
dimento, ainda mais quando ele se efetívava coin a Câmara e o Senado em 
plena fase normal de trabalhos orQinários. 

Quase sempre, o_ dt:~r~t?~lei. _pela singularidade _regimental de que sere
veste J.- sua tramítãÇ_ã:o;teril ror Objel:ivo cerceai a prerrOgativa-de emen-da dos 
representantes _do povo, obrigados apenas a rejeitar ou -aprovar a proposiçãO 
do Palácio do Planalto. - - -- -

E~-termos de Nordeste, algu~S-Clec"retoS:iCis tênl- sid_o-editiíáos-Cõm·a fi.:
nalidade de çonspurcar conquistas coln ãs quais já se privilegiara a região, 
graças ao empenho de suas lideranças, sempre desejosas de corrigir as dis
torções registradas no processo de desenvolvimento nacional. 

Poderia alinhar vários deles, consubstaiidando alteraçõe-s desfavoráveis 
pnra o -~_ol_ígono,_cujavigência se co~,c~re~~zou em_ face da ~mpo_ssibilidad~de 
uma articufUção atllpla daS bánC:idãS dãq-Uefã arca, víSiiiidO à-desaprov-ação 
da matéria. -

Reçordo, por exemplo, que em 1976, juntamente com o Senador Marcos 
Freire, tentei asseiU(or ciliOTulii rlOL'ongl'esso para rec_l:la_~ o Decreto-lei n9 
1478, at_r~tvé~ do qual o govern_o G_eísel rcd_uzia -Os p_e~Centuãis dos incentivos 
fís!.:úis destinados u sUoENE. -- ~ - ·---= - - .. . . 

Em que pese o esforço então despendido, não se logrou êxito na penosa 
movimentação, pdo deslrirercssC da.s bancadÇJ.s de o_utrós Estados, então en
tregU~:.;; à- e<.i~yanlia _cf~ít(l~~Il d~ _Prcfe!tos e VerCa_d~ie~: 

Dentro. d_e~te mesn10_ PoSfêión:iiTI"entó-estrtúilio e reprõVável, o Presidente 

João ~igueir~oJ?~_i~.91:1 ~:_J?~çr_e~~:-.~~i_n~_I_9~,~!.P~~!i_~_a_~C!- !JP _P.ÇJ ~a Un~~-~ cl~ 

•. 
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31 de murço, permifiiido às pessoas jurídicas deduzir parte do imposto de renM 
da devido, atê_30 d_ejunho, para uplicrição em projetos localizados na AmazôM 
nia Oriental. 

Eis a lnt:Cgrã --ao referido decreto, que se fez acompanhar da respectiva 
ExPosiçãO de Motivos: 

DECRETO-LEI N• 1.932 DE 30 DE MARÇO DE 1982 

Institui incentivo fiscal a projetos de interesse para o comércio 
exterior do País, situados em áreas da Amazônia Oriental. 

O Presidente da República, -no uso da atribuiçã_o_que lhe confe. 
re o art. 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. l9 A pessoa jurídica, mediante indicação em Sua decla
ração _de rendimentos, poderâ deduzir do imposto de _renda devido, 
em cada exercício, as aplicações, representadas pela efetiva integra
lização de ações nominativas subscritas, no corrente ano, até 30 de 
junho de l982, em projetes declarados em ato conjuntO dOs Minis
tros da Fazenda e do Interior, como de interesse para o desenvolvi
mento de áreas da Amazônia Oriental. observadas, cumulativamen
te, as seguintes condições: 

I- sejam empreendimentos voltados, preponderantemente, 
para o fortalecimento do balanço de pagamentos do Pais; 

II- o contribuinte, concomitantemente, faça igual aplicação, 
com recursos próprios, em montante equivalente, no mínimo, ao vaM 
lor da parcela a ser deduzida na forma prevista TI.este artigo. 

Art. 29 A dedução a que se refere o artigo-anterior fica limità~ 
da, cumulativamnete, a: 

I- 10% (dez por cento) do valor do capital social do empreenM 
dimento, atualiza_d_o monetariarriente, Com base nos cÇ>eficientes de 
variciçã<Ydas Obrigações Reajustáveis do Tesour9 Nacional, até o 
mês im-ediatamente anterior ao da integrri.fização; 

II- 25% (vinte c cinco por centofdo valor do imposto de ren
da devido. 

Art. 39 o-incentlvõ "fisc-al previsto neste Decreto-lei poderá ser 
utilizado juntamente coin outros incentivos fisCais dedutíVeis do im
posto de renda devido, observado, cumulativamente, o limite-riiáxi
mo de 50% (cinqUenta ·por cento). 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as de-
duções relativas à Empresa Brasileira de Aeronâutica-EMBRAER e 
a Fundação MOBRAL- Movimento Brasileiro de Alfabetização, 
previstas no Decreto-lei n9 770, de 19 de agosto de 1969, e no 
DecretoMiei n<~ Ll24, de 8 de setembro de 1970, e respectivas alte
rações. 

Art. 49 Não é aplicável ao incentivo fiscal ora instituído ó dis
posto no Decreto-lei n9 1.106, de 16 de junho de 1970, e no Decreto
lei n<~ 1.179, de 6 de julho de 1971, e respectivas alterações. 

Art. 5'~' As ações subscritas na- forma deSle-Decreto-lei deve
rão permanecer na propriedade do contribuinte pelo prazo de cinco 
anos, contados da data da integralização. 

§ 19 O Ministro da Fazenda poderá, excepcionalmente, auto
rizar a liberação antes do prazo previsto neste artigo. 

§ 29 A alienaçãO em desacordo com o disposto neste artigo su
jeita o contribuinte ao imediato recolhimento da parcela deduzida 
do imposto de renda, acrescida de multa de 50% (cinqüenta por cen
to) sobre seu valor corrigido monetariamente, e dos demais enca_r
gos legais. 

Art. 69 Fica o Ministro da Fazenda autori;zado a expedir ins
truções necessárias à execução do disposto neste Decreto-lei. 

Art. 7<~ Este Decreto-lei entrará em vigor t'la data de sua publi
cação, revogadas as disposíções em contráriO. 

Brasília, 30 de março de 1982; 161• da Independência e 94• da 
República.- JOÃO FIGUEIREDO- Emane Galvêas- João Co
mi/o Penna - Mário David Andreazza - Delfim Netto. 

Em pronunciamento na tribuna da Câmara, terçaMfeiril última, o Depu
tado Inocêncio de Oliveira rf:portouMse ao assunto, estimando em 15 bilhõe..s. o 
prejuízO-que ating"iria o FINO R, em face das aplicações a serem procedidas, 
de acordo c_om orieritação dos Ministérios da Fazenda e do Interior. 

DestaqueMse, por oportuno, que nas opções em favor do FINO R, os in
vestidores contr_ibuem também para o PIN e o PROTERRA. as_segurando fi
nanciamentos destinados ao pequeno produtor rural, dentro de programas 
como o POLONORDESTE, o Sertanejo, o de Recursos Hídricos, ele. 

Surpreendidas pela medida, as lideranças políticas, empresariais e comu
nitárias do Nordeste vão ser convocadas para uma tomada de atitude, que te-

nhu por finalidade resguard<~r os interesses regionais, tão flagrantemente 
ameaçados pela absurda decis5o. cuja revogação se torna imperiosa e improrM 
rogúvel. 

Seria ideal que o Congresso, num comportamento altivo, que haveria de 
repercutir intensamente em rodo o País, desaprovasse o DecretoMlei n9 
1.932/82, numa histórica deliberação que muito bem o situaria diante de miM 
Ihões de nordestinos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra a nobre Se
nadora Laélia de Alcânti.Jra, para uma comunicação. 

O SRA. LAI':LIA DE ALCÂNTARA (Para uma comunicação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Sob o título "Médicos_ denunciam perseguições e pressões políticas", a 
Folha de S. Paulo publicou, no dia 6 do corrente, ampla reportagem dando 
conta das denúncias feitas por sete entidades médicas reunidas na Associação 
Médica Brasileira de pressões e perseguições a que a categoria está sendo sub
metida em vários Estados brasileiros, por se recusarem a ingressar no Partido 
do Governo. 

En~çjou aquel~ protesto da classe médica o afastamento ,da sanit:1rista 
Muria Célia Guerra Medina da direção do Distrito Sanitárío de G-uarulhos. 
Este ato arbitrârio foi estranhamento baixado pela Casa Civil do Governador 
paulista. 

Diz a nota da Folha de S. Paulo que, de acordo com as entidades médio: 
cus, as perseguições estão ocorrendo, também .em Santa Catarina, onde a mé
dica Thaís Lippel teria sido demitida da Prefeitura de Florianópolis por ser 
delegada eleitoral do PMDB. 

No Estado de Alagoas, vários profissionais fof'arrl transferidos irregular
mente por motivos--pOlíticos, o mesmo ocorrendo ·na Bahia, onde estaria haM 
vendo ameaças de demissões. 

Ainda de acordo com as citadas entidades médicas, estas pressões não 
são ocasionais, Hma·s estão acontece"ndo pOrque oS iovernos estaduais não 
admitem que os médicos manifestem, como funcionários públicos, sua insa
tisfação com a política salarial, e, como cidadãos, externem opiniões conM 
trúrias à oficial, mesmo fora do serviço público". 

Para os médicos, prossegue a nota, o maior problema está no fato de eles 
n5o pertencerem ao Partido do Governo. _ 

Em São Paulo, como acusam os médicos paulistas, a perseguição tem 
sido mesmo sistemática, principalmente confra" os sanitaristas~ 

Para comprovar essas ocorrências, os médicos paulistas apontam as 
constantes denúncias feitas por membros do PDS de que eles estariam traba
lhando contra o Governo. Estas dtmúncias são evide.ntemente uma_ forma de 
pressão contra a -secretaria de Saúde. 

Fatos, como por exemplo, o de o Governo não contratar novos médicos, 
n5o fazer nomeações dos_aprov:idos no concurso de acesso realizado em no
vembro de 1980, e não regulamentar até hoje o decreto que reestrutura os 
centros de saúde, inclusive no que se refere aos salários dos sanitaristas, comM 
provam à sãciedade a perseguição a que estão submetidos os médicos. 

A doutora Marta Sal_omão, presidenta da Associação de Médicos SaniM 
taristas, foi Contundente em sua crítica, ao afirmar textualmente que '"os saniM 
turistas vêm sofrendo uma perseguição sistemática há mais de um ano, princi
palmente por parte do Presidente do PDS, Sr. Armando Pinheiro, como se es
tivéssemos fazendo política partidária nos pcistos de saúde". "A própria Dra. 
Célia, ugora afastada (a doutora Mri.rta satomão se reporta à sanitarista Mã
ria Célia Guerra Medina, afastada da direção do Distrito Sanitário de Guaru
lhos, conforme referi no início deste pronunciamento), foí denunciada, no 
ano--passado, junto com outros companheiros, por Armando_ Pinheiro." 

"Na verdade, (são palavras ainda da presidenta da Associação de Médi
cos Sanit<iristas,)_oPDSgostaria que os cargos que ocupamos fossem destina
dOS ao partido, qtte poderia asslm usar a máqUina a seu favor. Tsto, porém, 
não é possível, já que esta carreira é regulada por concurso. Essa perseguição 
ocorre porque não consentimos que-nossO trabalho na Secretaria de Saúde 
sej_a utilizado para fins eleitoreiros, e pela nossa luta junto à população por 
melhores condições de saúde, Não podemos esquecer que o funcionário 
pUblico não pertence a um par~~do ou a um governo." 

De acordo ainda, com as denúncias dos médicos brasileiros, .. as perse
guições se acentUaram depois da greve do funcionalismo, sendo que uma das 
comissões processantes. designadas pelo Governo para apurar as responsabi
lidades pelo movimento, examina a situação no Hospital das Clínicas e ouM 
tros setores _do funcionalismo, enquanto uma segunda comissão foi formada 
especialmente para a Secretaria da Saúde. 

Vários prOfissionais foram chamadÕs por estas Comissões, enquanto ouM 
tros_ tiveram de comparecer ao DEOPS." 
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Fato, ainda, grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a denúncia dos mé
dicos paulistas sobre o pedido, pelo pDS, do afastamento do Secretário de 
Saúde, Adib Jatene, por recusar este tipo de pressão contra os médicos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez, como médica e como Sena
dora, quero, desta tribuna, emprestar minha total solidariedade à luta que 
vêm desenvolvendo os médicos brasileiros contra todas as fornlas de perse
guição e prc..<isão, ao mesmo tempo que desejo associar-me ao repúdio que 
formulam contra qualquer tipo de punição contra a classe médica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se pratica a democracia punindo, per
seguindo, pressionando os adversários. Tudo isto é manifestação de prepo
tência e arbítrio que não pode merecer o nosso apoio. 

Felicito, pois, os médicos brasileiros pela mobilização que empreendem 
em prol do restabelecimento, cm sua plenitude das garantias constitucionais 
de livre manifestação das idéias e convicções polftico-partidárias de todos os 
segmentos d:.~ sociedade brasileira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aloysio Chaves. 

O SR. ALO\'SIO CHAVES (Pronuncia o seguinte _discurso. Sem .r~-.:i-
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: __ 

Recebi, ontem, do -Engenh~iro Pedro Smith do Amaral, Diretor-Geral 
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Pará, o seguinte te
lex que me sinto no dever indeclinável de divulgar. 

É este o texto do telex: 

611156SEFE. BR 
9111186DNER BR 
Belém PA NR. 00814 DT. 13/04/82 HRS. ll,Zs 
Senador Aloysio Chaves 
Senado_ Federal 
Brasília DF 

Vimos vg na qualidade Diretór-Getal Departamento Estrada 
Ro_dagcrn Parah vg comunicar Vossência vg OfiCialmente vg si
tuação dramática vg quase desesperadora vg em que se encontra 
esta autarquia vg face q~eda substancial vg progress~va vg inexorá
vel vg que vem sofrendo Fundo Rodoviário Nacional vg fato que vg 
aliás vg estah atingindo DERs todos Estados pt A cada mês si
tuação agrava-se evidentemente vg acarretando problemas seríssi
mo esta administração vg que vg se não fosse valioso et substancial 
auxílio financeiro de parte Exm'? Senhor Governador este Estado vg 
não teria condições de pagar nem ao menos seu funcionalismo pt 
Em decorrência_ de o DER-PA não receber o qu.e lhe eh _c!evído_vg o 
que estah ferindo flagrantemente legislação vigente vg inclusive 
Decretq-leí n9 1.80_5j80 não temos míníma cori.dição efetuar paga
mentos 'legais obrigatórios a Previdência Social vg Fundo Garantia 
Tempo de Serviço vg Banco Nacional Desenvol_vimento_ ~ç)nômko 
vg bem como nossos empreiteiros et firmas TãrnecedofaS vg o qu·e 
nos estah causando profundo et,_ç.ons.trapgedor descrédito pt Basta 
esclarecer que relativamente exercício_l981 esta autarqUia deixou de 
receoer Cr$ 326.054.361,00 vg referentes quotas Fundo Rodoviãrio 
Nacional pt Com devida vénia vg afirmamos que aluai situação não, 
poderah perdurar vg sob pena total colapso malha rodoviária esta-· 
dual vg hojejah desgastada vg determinado estrangulamento áreas 
produtoras regionais vg bem como isolamento popuJação carente 
Estado pt Cumpre ainda ressaltar que embora as causas de nossa 
inadirnplência com nossos credores resultem desses fatos vg Secreta_
ria Planejamento Presidência da República permanece indiferente 
nossos clamores vg obrigando-nos a pesadas cor_reções nos d~b.itos 
com a Previdência Social et Fundo Garantia Teinpo de Serviço vg 
sem que vg entretanto vg atualize mês a mês os valores que por lei 
nos são devidos pt Face todo exposto vg vimos enCarecer de V. Ex• 
vg na qualidade legítimo representante povo paraense no parlamen
to nacional et yg portanto vg também detentor de uma parcela de 
responsabilidade em tudo aquilo que diga respeito interesses- maio
res terra paraense vg envidar todos os esforçQs possíveis sentido so
lucionar urgente ct adequadamente atual situação delicadíssima vg 
a qual vg repetimos vg não poderah perdurar muito tempo pt De 
nossa parte vg como Diretor-Geral DER-PA vg sem falsa modéstia 
afirmamos que estamos com consciê-ncia fi'aticjUna v8 Põi{h~_ muít~ 
tempo vimos fazendo tudo que eh possíVel para mOdificar tal estado 
de coisas vg lamentavelmente vg porém vg sem positivo até presente 
momento pt Outrossim vg justo ell ressaltar vg também vg ingentes 
esforços desenvolvidos associação brasileira Departamento Estra-

das Rodagem- A BDER vg a qual igualmente tudo tem feito visan
do solucionar problemas pt Assim vg aguardamos patriótiCo eliÍpe-:.; 
nho Vossência_mesmo __ se!1tid9 pt Atenc_iosamente pt 

Eng. Pedro Smith do Ama~al birêtOr-Gúal DER Estad_o do Parah 
TR POR ML AS 07.30 HRS EM 14f04j82 
REC POR 
611156SEFE BR 
911186DNER BR 

Sr. Presidente, realmente, quando foi instituído" o Fundo Rodoviário 
Nacional, ele se destinava exclusivamente a permitir o custeio dos programas 
rodoviúrios da União, dos Estados e dos Municípios-. Os recursos oriundos 
desse Fundo eram divididos em três parcelas, urna que cabia à União, entre
gue ao Dr.:partamcnto Nacional de Estrarll!s de Rodagem,_a que cabia aos Es
tados, e a terceira rcpa"rtida pelos Municípios de cada Estado, segundo os cri
térioS- que fora-m -Jegarmcme-esrubde-cidos. 

Infelizmente, daquele momento em que foi editada a lei até a presente 
data, este Fundo vem se exaurindo gradativarnente, porque a ele estão hoje 
incor-p9radas muitas entid~d~s,_ fazendo-sC:a _divisão dos recursos desse Fun
do rol- órgãos da t1drrilniSffãçtiO direta e oulra_s_ en-tidades da administração 
indireta, cm detrimento d_o PNER, e sobretudo dos Departamentos de Estra
das de Rodagem dos E,st_aO_os e dos Municípí9s. 

A situação é de tal modo grave, Sr. Presidente e.Srs. S~.nadores, porque 
na exala proporção em que se_ amplia a malha rodoviária nacional, estadual e 
municipal, é óbvio que há necessidade de carrear_ recursos mais c_of!sideráveis 
para·o planejamento, construção e conservação destas rodovias. Agora mes
m.o, o Ministério dos Transportes, numa iníciatiVa louvável, instituiu um pro
grama de_?-.P()ÍO, de amparo às r_odo\•ias ali_~entador~s, 3:s chamadas agrovias 
que são es1radãs vicio ais, PUra SõCorrer os rn-unid[i1oS coin recursos, porque 
ds que s_ão oriundos do FundO- ROdovi~rio Nacional não chegam sequer para 
atender ao custeio das despesas mais essenciais desses organisnlos. 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, não posso, entretanto, calar um 
fato deplorável que venho verificando no Estado do Pará. Constatei, recente
mente, quando percorri váriaS regiões do meU_ Estado, a perseguição política 
que lá se faz, utilizando-se como instruf11ento o Departam~nto de Estradas de 
Rodagem e outros setores, com demissão de professores, médicos, dentistas, 
servidores do Departamento-de Estradiis de Rodagem, da Companhia de Sa
neamento do Estado do_PÇ~._rá, da Companhia de Eletricidade do Estado do 
Parú, enfim, de outros órgãos estaduais .. 

A nobre_ Sen~do~a Laéqa de Alcântara acaba de dizer que não se pratica 
u __ democracia punindo e demitindo serVidores. No Pará, o Governo o faz, 
hoje uliudo aÓ PMDB, numa política que tem recébido a r~provaçào gera1, 
porque leva a intrãnqüilidade e a insegurança ao seio da família paraense. E, 
infelizmente, na ária do_rYER_esSe fatáTeffi~s~ re-petidO em vários municípios 
do meu Estado. 

Espero. portanto, que o Governo Federal possa corrigir a falha aponta
da, rcmet~ndo- rec~r~os_ qll_~ _sã_o_legal!nente_ d~sti~ado~ a~ _Departamento de 
EstrãdãS _de RÕdigem dO Pai-á, Como de oUtfOs--ESüido.S, ffias que também no 
meu Estado cesse_m, de urn_p. _vez para sempre, esses a tos mesquinhos de perse
guição política. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao no ore Se
nado~ -José Lins. 

O SR. JOst LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. EN
TREGUE A REVISÃO DO ORADOR. SERA PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutãhy- Mag"ãlhães. 

... Õ sR: .itJT-AHY .1\-iÀGÃ-LJ.iÃES (Proiillllclã o SegUinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr._ Preside:nte, Srs. Senadores: 

É com a mais profunda emoção que cumpro o doloroso dever de trazer a 
esta Casa, para constar dos seus Anais, a notícia do falecimento, na Bahia, do 
Dr. Lauro Passos. 

A."migo tradicional de minhu família, foi Deputado Federal, diretor da 
Caixa Econômica Federal na Bahia, e Prefeito de- Cruz das Almas. Médico e 
furi1ageiro, dedic()_u grande. parte de sua vida ao deSenvolvimento lumazciro 
da Bahia. Nem sempre aqueles que trabalham em_ sua terra são bem conheci
dos pelo grande público. Lauro Passos era o símbolo de sua região. Ã Ativi
dade agrícola e comercial juntava a industrialização caseira de duas famosas 
m-,licãs -d-e éharuto: -o- "G"etUliOS;; e -o ''Gegê"; diahJtos dispUtados, à época, 
pelos maiores conhecedores dos bons charutos. 

Lauro Püssos tinha a casa sempre aberta para os amigos que o _procura
vam. Sua hospitalidade cativava a _todos que tiveram o privilégio de usufruí-
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la. Muitas vezes em campanha politica programava minhas viagens de modo 
que pudesse jantar e pernoitar cm sua residência, para poder gozar da sua 
convivência. 

Político combativo recebera a homenagem de seus municípios quando o 
elegeram o prefeito de Cruz das Almas. Dedicou~se à adminiStração de sua ci~ 
dade com entusiasmo juvenil; sempre voltado para as questões sociais, 
preocupou-se muito em dar condições à população, melhorando suas residên~ 
cias ou constrUindo moradias para os que não a tinham. 

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• me concede um aparte?. 

O S_R. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer, nobre Senador 
Lomanto Júnior, 

O Sr. Lomanto Júnior- Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• está falan
do, nesta hora, em nome de toda a Bahia. E acredito que, também, em nome 
do próprio Pr'esidente Passos Pôrto, que, da Mesa, manifestava, com um ges
to o seu pesar pelo desaparecimento daquela figura admirável, daquele gran
de líder sertanejo que foi Lauro Pasws. Atuou na política do seu município, 
Cruz das Almas, que era sem dúvida alguma o berço querido, era o enlevo da 
sua vida. Quando abandonou a vida pública ele se recolheu ao seu sítio e pas
sou a viver e a dedicar os últimos dias de sua exi_stêoCia a sUã ter-ra, a sua q-ue
rida Cruz das Almas. Recordo-me de Lauro Passos, recordo-me daquela figu
ra entusiástica, daquele homem combativo. daquele político que sabia atuar 
no campo de luta como se fosse, efetivamente, um gladiador. Lauro Passos 
defendia os princípios que norteavam a sua conduta política com ardor, com 
entusiasmo e, sobretudo, com coerência. Quando citei_ Pas.s_os P_ôrto é porque, 
Se Senador Jutahy Magalhães, praticamente, o meu batismo de fogo na polí
tica e já aí na política estudantil foi ao lado de Passos Pôrto. Presidia eu o Di
retório de minha escola e Passos Pôrto presidia o Diretôrio da Escola de 
Agronomia de Cruz das Almas e ali, naquele encontro, na luta pela eleição da 
União dos Estudantes da Bahia, tínhamos na figura de_Lauro Passos_ o amigo 
para nos aconselhar, a casa para nos receber com o aconchego com que ele 
sabia realmente brindar seus amigos, sobretudo, os jovens. Lamento e dou 
este aparte a V. Ex• sem querer tirar um milímetro da sua condição de intér
prete do sentimento da Bahia inteira. V. Ex• fala, neste momento, em nome 
da Bahia inteira que-admira, que acompanhou uma longa vida, chegando até 
às culminâncias do Parlamento. Ele representou a Bahia, há algum tempo, no 
Parlamento nacional, como Deputado Federal. Foi Uma vida cheia de idealis
mo, cheia de trabalho, cheia de amor a sua terra. Quero nesta hora- apro~ 

veitando a ocasião do seu oportuno e justo discurso, nessa sua homenagem 
sentida, Senador Jutahy Magalhães- levar a minha palavra a Jorge, ao seu 
genro querido que o assistia, que o acompanhava, qLie o estimulava nos últi
mos dias de sua vida. Mas, também, quero levar à Solange, a sua filha queri
da, todo o meu pesar, todo o meu sentimento. Eu desejaria, riesta hora. estar 
ao seu lado para comungar, para participar da grande dor que está invadindo 
a sua alma. A todos, aos seus filhos queridos, aos seus entes queridos, a todos 
eles a minha homenagem, e eu peço a V. Ex• que apenas coloque no seu dis
curso, como manifesü1ção ísolada, porque V. Ex• nesta hora fala em meu no
me, fala, acredito, em nome da Bahia inteira. 

O Sr. Luiz Viana- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer, nobre Senador Luiz 
Viana Filho. 

O Sr. Luiz Viana- Eu serei muito breve. Apenas para dizer que me soli
darizo com as expressões que V. Ex• tem tido neste momento em relação ao 
nosso saudoso amigo Lauro Passos que foi, realmente, na política da Bahia, 
uma figura atuante e marcada, sObretudo, pela lealdade aos seus amigos, en
tre os quais eu destacaria o Governador Juracy Magalh~es. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu agradeço os apartes dos meus 
companheiros de Bancada, Senadores Lomanto Júnior eLuiz Viana Filho, 
porque nesta hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que trago a notícia do fale
cimento desse baiano que hoje não estã mais no nosso meio, foi para mim 
uma felicidade poder receber esses dois apartes. Veja V. Ex•, Sr. Presidente, a 
ênfase do temperamento do Senador Lomanto Júnior, a ênfase que ele dá as 
suas palavras, que vêm complementar o pronunciamento que faço, nesta ho~ 
ra, sobre a figura de Lauro Passos, e o nobre Senador Luiz Viana Filho, nos
so Presidente, o meu Governador da Bahia, trazendo o seu testemunho do 
quanto era querido pela nossa família a figura desse ilustre extinto, que era 
Lauro Passos. A bondade era inerente a sua personalidade, e é com imensa 
saudade que nestas rápidas pinceladas, falo de quem viveu tão intensamente. 
Aos seus familiares, Solange e Jorge Novis, Sônia e Hélio Passos, renovo des
ta tribuna os sentimentos do meu pesar. 

Nesta hora acredito poder falar por todos os representantes do meu Es
tado, no Senado, pois Lauro Passos por todos era querido e respeitado. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvimos, de parte do nobre Senador José Uns, a leitura da carta de dois 
prefeitos, reclamando contra o andamento 9-os empréstimos de seus municí
pios aqui no Senado FederaL 

Se nós quiséssemos, Sr. Presidente, trazer para o Senado a luta em torno 
desses empréstimos, nós teríamos lido aqui uma farta documentação que nos 
mandam as câmaras de vereadores de muitos municípios brasileiros, com ma~ 
nifestações contrârias à concessão desses empréstimos. NãO quererrios trazer 
a luta municipal aqui pata dentrO- do Seriado Federal. Mas jâ que S. Ex• leu, 
eu estou inscrito paru, de amanhã em diante, começar a ler documentação 
farta de câmaras municipais, pedindo que o Senado não aprove esses emprés
timos, Sr. Presidente. 

O Sr. José Uns - V. Ex' me permite, nobre Senador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não posso porque o Regimento Interno 
veda, como me vedaria, se eu quisesse apartear V. Ex•, na oportunidade. 
Desculpe~me. M~s, se quiser apartear, pode. A Mesa é quem vai decidir. 

O SR .. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu pediria ao nobre Senador 
José Lins ... 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, apenas uma observação. E que essa po
siçãO de algumas Câmaras Municipais é a mesma a dotada pela Oposição. Faz 
coro com as Oposições. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Exatamente isso. Temos correspondên
cií.ls das Câmarus MunicipaiS, dizendo que são eleitoreiros os pedidos de em
préstimos. Isso €! dinheiro que se vai jogar contra a Oposição nesses municí
piOS.-

Então, Sr. Presidente, vamos trazer para aqui a luta desses municípios. 
Mas o Updo deVeria ser feito nãO ao Senado. Deveria ser feito à Bancada 

do PDS. 

O Sr. Lá;:aro Barboza - Muito bem! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Na última votação, aqui, 45 Senadores 
presentes, só respOnderam à convocação da Mesa 18 Senadores. Está aqui a 
rolha de votação~ 45 passaram pelas portas do Senado e apenas 18 atenderam 
à votação aqui em plenário. 

A Bancada do Governo, Sr. Presidente, tem maioria Suficiente para vo
tar e aprovar os empréstimos; não pode pedir à Oposição. A Bancada do Go
verno sozinha pode votar a hora que quiser os empréstimos que lhe são pedi
dos, não pode assim fazer esse pedido à Bancada da Oposição. A Bancada do 
Governo tem número certo, a Bancada do Governo tem número bastante de 
Senadores para aprovar todos esses empréstimos mas não aprova, Sr. Presi
dente, porque aqui não vem. 

O Sr. Lomanro· Ju"'nior- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Dir~ 
ceu Cardoso? 

O Sr. José Lins- V. Ex• prova apenas que a Oposição está contra os 
empréstimos. 

6 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- l'eço aos nobres Senadores que 
não Interfiram no discurso do nobre Senador Dirceu Cardoso, porque ele está 
razendo uma comunicação e a essa comunicação rtão ê peri'nitido aparte; só 
em votos de pesar, de felicífação, que são geralmente favoráveis. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, eSte é umvoto de pesar 
ao Senado Federal, podia dar o aparte. Os sinos do Senado estão tocando fi
nados, porque hoje, uma qüínta-feíra de uma semana após a Semana santa, 
Sr. Presidente, e passaram 39 ou 40 Senadores pela porta de entrada do Sena
do e vamos verificar, na hora da votação quantos Senadores vão responder 
ao ato convocatõfio ·de vOtação. 

Assim, Sr. Presidente, vamos ler, de agora em diante, a farta correspon
dência, documentação contra os abusos que esses prefeitos, muitos deles, es
tão cometendo na administração municipal, pedindo que não concedamos es
ses empréstimos. E, no entanto, agora os prefeitos vêm pedir- não digo to
dos, muitos deles - têm o direito de pedir, mas o Senado tem o direito de 
manter e de estudar, de examinar, em nome do princípio federativo, a proce
dência e a justiça desses pedidos. 

Assim, Sr. Presidente, é a contestação que faço ao ilustre Senador José 
Lins que trouxe para a Casa a luta municipal e que nós continuaremos lendo 
agora corre"spondênciaS, todas as vezes em que apreciarmos aqui pedidos de 
municípios, de vereadores pertencentes à Câmara Municipal desses respecti~ 
vos municípios que aqui solicitam empréstimos, pedindo que neguemos, por-
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que os empréstimos são eleitorciros a esta altura, a oito meses das eleições, 
Empregur-se-á um terço desse dinheiro na obra que se vísa, mas dois terços 
são para movimentar o braço eleitoral do prefeito munidpal em favor do seu 
Partido, o PDS. 

Que peça isto ao PDS, que forçe os 36 Senadores a comparecerem aqui e 
nós teremos, como já tivemos na oportunidade aqui de verificar, qúe-todos 
esses projct_os_serão aprovados com a presença, Com Os votos, com o compa
recimento dos ilustres Senadores do Partido do Governo. 

Era o que tinhu a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Lomanto Júniof, pura uma breve comunicaçãO. 

Os~. Lomanto Júnior- Não será tão breve assim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Mas peço a V. Ex• que o seja. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Atenderei a V. Ex", procurando corrigir a minha prolixidade. Nasci as
sim e Deus não me deu o poder da síntese. 

Mas eu queria dizer ao Senador Dirceu Cardoso, velho companheiro das 
lides municipalistas, homem que marcou a sua vida pública seguindo -e ele
gendo esta filosofia, a qual considero como sendo a filosofia de governo mais 
próprio, mais condizente com a realidade brasileira em face da imensa, da di
mensão quase continentul deste País, 

Nós só atingiremos, Srs. Senadores, o desenvolvimento desejado e alme
jado, o total desenvolvimento nacional, no dia em que fortalecermos a unida
de menor, a célula da própria República brasileira. que é o municípiO. 

Até defendo que, áo irlvés desta Federação que todos_ ternos que acatar, 
porque a própria Constituição impõe, mas que, lamentavelmente, fomos 
transformados numa República unitária, defendo - e não tenho nenhum 
constrangimento de fazê-lo- defendo para o País, pela própria circunstâncià 
da sua dimensão e da variedade dos seus problemas, climas os mais diversos, 
costumes os mais diferentes, uma Nação que tem o tamanho de um continen
te. Defendo, acho mesmo que este País deveria aperfeiçoar-se e marchar para 
uma república municipalista, a fim de que, descentralizando a administraÇão, 
procurando levar os _recursos técnicos, financeiros, os recursos de tod_a or
dem, fizéssemos com que o município fosse a alavanca, o executor do grande 
programa de desenvolvimento nacional. 

Urge uma reformu tributária neste País, pois ele não suporta mais viver a 
condição em que vive, no que tringe à distribuição das rendas públicas-. Os 
municípios recolhendo as migalhas do banquete orçamentário do País, os 
municípios discriminados, os municípios sofridOs. Fui prefeito duas vezes, e 
r_eputo a função mais difidl, a função mais penosa, diria mesmo mais sacrifi
cante de todas as funções da vida pública. E: o prefeito que atende diretamen
te aos reclamos, que ouve as angústias dos seus munícipes. É o prefeito, en
fim, o homem que vive o dia-a-dia, seja da alegria, mas muito maiS do sofri
mento. 

Faço um apelo ü nobre Bancada da Oposição para esse projeto de Mogi 
das Cruzes pois., segundo fui informado, tramita, diria até nem tramita~- está 
encerrado nessas gavetus infindáveis da burocrada brasileira, e nós, que de
veríamos combatê-la, estamos no Congresso dando o exemplo. Esse-s prefei
tos, quando pediram esses empréstimos, pediram-nos com legitimidade, já 
que não dispõem de recursos prórrios, precisam usar de outros meios pára 
atender às angústias das suas populações. 

É iro patriótico, Sr. Senador, estamos nos colocando muito mal perante a 
Nação, nós não ternos desculpa a dar, nem a Oposição, nem o Governo, por 
que ainda não aprovamos esses empréstimos. Estamos procrastinando uma 
providência que é salutar para o desenvolvimento da Nação, são vidas que es
tão sendo sacrificadas porque hospitais não foram edificados; são crianças 
que deveriam ser assistidas e que não são, porque as creches não são construí
das; são aquelas habitações que nós chamamos de casebres c que não podem 
ser substituídas por habitações modernas, são, enfim, obras do mais alto inte
resse social, sacrificadas apenas por um capricho nosso. Efetivamente, não é 
o Partido do Governo, não é apenas o que tem obrigação de votar. Nós aqui 
nos compomos. Quando vamos examinar esses assuntos, não olhamos se há 
Oposição ou se há Governo. Devemos olhar o interesse público, que deve pai
rar acima dos nossos próprios interesses. 

Devo discordar e deveria discordar até de alguns empréstimos, em face 
da conjuntura política que estou vivendo, mas eu não o faria porque, acima 
dos meus intere..'ises políticos, acima das minhas aspirações irriediatas, pairam 
os interesses do meu Estado e dos municípios da minha Pãtría. Não é possível 
e não há desculpa mais a dar, não temos mais nenhuma desculpa a dar ao 
povo brasileiro e aos pobres municípios cujos prefeitos, de mãos estendidas, 

não para esperar a outra mão, mas como se estivessem a esmolar aquilo que 
eles têm direito, que é o einpréstimo- para resolver problemas do seu maior in
teresse. 

Anuncio nesta hora que a Comissão dos_Munidpios vai fazer um apelo 
aos integr<mtes do Senado Federal pura que recuem dessa sua atitude inexpli
cável. Nós estamos, sim, condenando o Senado ao opróbrio à antipatia e, até, 
à condenação pública. A Comissão -dos Municípios, também Sr. Seriador, 
pretende realizar, ainda neste ano, um simpósio, ou um sernin-ãrio, convocan
do aqueles que elaboraram o Código Tributário Nacional, convocando as au
toridades financeira-s do País, -á fim de que possamos fazer urna reforma tri
butária capaz de tirar os municípios da miséria, eu diria, da indigêncía, e do 
~ta~ o de p~breza. . ~ _ _ _ _ 

Mas, enquanto não se faz essa reforma tributária, é impatriótico, é 
sobretu_do impatriótico, não se votar empréstimos para as mais altas finalida
des. Que culpa têm os prefeitos que mandaram há 4 anos atrás? Que culpa 
têm os governadores que mandaram há tanto tempo para aqui e que venha a 
ser nprovado apenas no ano eleitoral'? Ora, essas obras já estavam programa
das. algums já em -ínício de ex_ecução, e conheço Várias delas. Proceder como 
estamos procedendo, estamos, sem dúvida alguma, condenando à execração 
pública a Casa que deverlamos_ exaltar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre_ a mesa, requerimento, 
que serú lido pelo Sr. }\'-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 62, DE 1982 

Convoca o Sr. Ministro das Relações Exteriores a comparecer à 
Comissão de Relações Exte_~io~_e~ d() ~enad() para debater a crise gera
da com a inv:isão das IÚtas Mafvinas, no Atlântico Sul. 

Considerando a recente invasão das Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul, 
pela Argentinu; 

Considerando o imediato revide do governo inglês com o rompimento 
das relações diplomáticas com a Argentina e o bloqueio naval nas llha.s Mal~ 
vi nas: 

Considerando que o Conselho de Segurança da ONU aprovou recente
mente, a imediata retirada das forças argentinas das Ilhas Malvinas; 

Considerando que a mediação diplomática dos Estados Unidos da 
Améríca entre ots nações cm conflito, até o momento, não surtiu os efeitos de
sejados: 

Considerando que, pelo contrário, a julgar pelas últimas declarações do 
Secrctúrio de Estado Alexandre Haig, em Londres, após novas conversações 
com os governos dos dois p:.1íses, o confronto tende a se agravar com o risco 
cada vez maior de efelivas operações de guerra entre a Argentina e a Inglater-
ra: 

Considerando mais, que um conflito armado entre os dois países 
ameaçaria gravemente a paz continental e mundial; 

Considerando. afinal, _que, segundo publicado na imprensa, nota oficial 
da Inglaterra pressiona o GoVerno brasileiro no sentido de exercer influência 
sobre a Argentina e ~1meaça, inclusive, cancelar o programa de Assistência 
Tecnológica ao Plano de Renovação dos Meios Flutuantes da Marinha brasi~ 
leira: 

Requeiro, nos termos do disposto no art. 38 da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 418,419 e 420 do Regimento Interno do Senado Fe
deral, seja convocado o Sr. Ministro de Es_tado das Relações Exteriores a 
comparecer, em cmáter de urgência, à Comissão de Relações Exteriores com 
os seguintes objctivo~: 

I. Prestar esclarecimento sobre a gravíssima crise iriternacional criada 
com u rcc~nte invasão das Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul, pela Argentina, 
pondo em risco a paz continental e, conseqüentemente, a própria paz mun
dial: 

2. Esclarecer a real rosição do Governo brasileiro face ao conflito en
tre a Argentina e a lngluterra. 

Sala das Se..<;sões, 15 'de abril de 1982. -Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento lido será publi
cado c incluído oportunamente em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência convoca sessão 
extraordinúria a realiz;ar~se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apre
ciação dos Projetas de Decreto Legislativo n\'s 21 e 22, de 1981. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice M ichiles - Evandro Carreira - Ralriil.rndo ~arente - Gabriel. 

Hermes- Cunha Uma- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante
Teotónio Vilela- Louríval Baptista- Lo manto J(mio.r- Dírceu Cardoso 
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Itamar Franco -Amaral Furlan 
- Franco Montoro - Mendes Canale- Lenoir: Vargas- Pedro Simon. 

O Sr. -Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) -Concedo a palavra, pela ordem, 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- (Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, como estamos vendo, a Casa não tem o núm~ro suficiente 
para votação. 

Então, requeirO; antecipadamente, a V. Ex~ que, na hora da Ordem do 
Dia, seja posto a votos o primeiro projeto da pauta a fim de nós verificarm-os 
a presença dos Srs, Senadores aqui no plenário. Se não temos o númro sufi~ 
ciente de Srs. Senadores, como a Mesa convoca uma sess_ão extraordinâria 
para votar, quando, antecipadamente, já está sabendo, que não temos núme
ro necessário para votação? (O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

Eu ainda não acabei, Sr. Presidente. Calma! Os outros V. Ex• ouve reli~ 
giosamentc, até se dá ao prazer de conversar com os seus companheiros de 
Mesa, enquanto falam os Senadores do PDS. Quando eu falo, V. Ex!- quer 
logo precipitar. Relativamente, nós temos mais geiüe do que V. Ex•s. V. Ex's 
tem três e nós três também. 

Então, Sr. Presidente, se não há número, para que vamos convocar uma 
sessão extraordinária'? V<.imos poupar o povo de mais esse gasto de sessão ex
traor.dinúria, quando se verifica, antecipadamente, que não há número para 
votação. 

Era esta a questão de ordem que eu desejava levantar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex•, realmente, não levantou 
uma questão de ordem. Em verdade, fez uma reclamação ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Fiz uma reclamação a respeito da con
vocação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- ... e a Presidência já ia, no início 
da Ordem do Dia, comunicar que estão presentes na Casa 45 Srs. Senadores, 
quer dizer, temos número para votação. E foi baseado, justamente nessa 
maioria presente à Casa que convocamos a sessão ex.traordíil.ãiU das 18 horas 
e 30 minutos. E a matéria constante da sua Ordem do Dia foí resu_ltado de en
tendimento das Lideranças. De modo que a Presidência convoca a sessão ex
traordinári:.l _apenas cumprindo a decisão das Lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, 
de 1981 -Complementar (n'i' I 68/80- Complementar, na Casa de 
origem). de iniciativa do Senhor Presidente da_República, alterando 
o Decreto-lei n'i' 406, de 3 I de dezembro de I968, que estabelece nor
mas gerais de direito tributárjo, e dá outras providências, tendo 

PARECERES F A VORÂ VEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, 
das Comissões: 

- de Convtitui('ào e Ju.vtiça; 
- de Economia; e 
- de Finan('as. 
(Dependendo da votação do Requerimento no 47/82, do Sena

dor José Fragclli, de adiamento da votação para reexame da Comis
são de Finanças.) 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Curdoso, para enC<.Jminhar a votação do requerimento. 

O SR. DIRC'F.lJ CARDOSO (Para encaminhar a votação. Se_m revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Falou-se tanto aqui na reforma tributária, pela qual todos nós ansiamos, 
todos nós achamos justa, todos nós fazemos votos de que os poderes maiores 
da República :.Hinjam essa meta, ou melhor, façam uma reforma tributária, 
porque de fato o município é espoliado na divisão de rendas. 

Mas, Sr. Presidente, o Senhor Presidente manda aqui um projeto, que 
não é uma reforma tributária. É, sim, uma modificação da lei tributária, com 

mais exigências para arrecadar, por antecipação, a venda de qualquer produ~ 
to que seja comercializado. Portanto, é o contrárLo do que dizem, ê o con
trário do qUe pedem os arautos do PD~- esses discursos inflamados, pom
posos, Sr. Presidente, retumbantes, aqúi em plenário, esboroam-se diante do 
projeto do Governo que quer arrecadar, por antecipação, a comercialização 
dos produtos. Essa é uma lei draconiana que estamos votando. E, se votar~ 
mos essa lei, Sr. Presidente, ... 

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - j>ois não. 

O Sr. José Lins - V. Ex• concordaria ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Estam. os encaminhando, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Encaminhando votação, não 
pode haver apartes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- E, realmente, estamos encaminhando. 

O SR. PRESIDENTE (P~ssos Põrto) - Realmente, não pode haver 
aparte. Mas, se V. Ex• quiser, poderá também encaminhar a votação, rtobre 
Senador José Lins. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois é, Sr. Presidente, o pessoal do PDS 
perdeu o caminho de casa. 

O Sr. Jmé Lins- Sr. Presidente, só para perguntar ao nobre Senador se 
S. Ex• concordaria eni votar parte do projeto qtie Cobra depois da operação, 
já que S. Ex~ não quer aprovar a parte que se refere~ .. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dar as armas para espoliar mais o con
tribuinte. 

O Sr~ José Lins- Eu queria que V. Ex• respondesse a esta pergunta. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou responder a V. Ex• Ouvi, há pou
cos dias, ntim programa de televisão, o Sr. Carlos Viacava, que é alta autori
dilae do Ministério do Plunejamento, dizer: ··oe fato, o peso tributário sobre 
o povo brasileiro é dos maiores do mundo"-. E o que se pretende é aligeirar a 
cobrança. cobrar por antecipação, agora. Calcular o lucro e cobrar o imposto 
de renda, quer dizer, U!igeirar a cobrança, mas aliviar não. Quer se cobrar 
com mais rapidez, antecipadamente, o espoliado povo brasileiro. 

Nós, Srs. Senadores, devemos ter na consciência uma coisa: vivemos 
uma república tributária. Não é unitária nada, e nem federativa; é tributária. 
O que o Governo-_está pretendendo, como de fato está, é arrasar a economia 
particular e marcharmos para uma economia de Estado; estamos vivendo o 
último C<.JJ)ítulo da estatização de tudo, em nosso País. Hoje, se trabalha para 
o Governo Federal. O comerciante, que Iuta no interior, ou mesmo nas capi
tais, o comerciante enfim, o pequeno, que luta para pagar, no fim do mês, as 
contribuições sociais pesadíssimas, no fim da sua vida se aposenta com aque
la aposentadoria que o INPS lhe reserva e é o que ele tem, apenas, da sua luta, 
do seu capital e da sua vida empresarial. Só. Isto é a que estamos chegando. 

Sr. Presidente, tenho documento que vou ler proximamente, que passou 
despercebido a todos os Senadores, a todos os jornais do Pafs, a todas as fon
tes que têm interesse por este País, mas não vou dizer o que se pretende com 
ele. Antecipo apenas que, no dia_em que o ler aqui, vai ser um estremecimento 
no Senado Federal, dito por um ex-Presidente da República- quando disse 
era simplesmente Presidente da República Federativa do Brasil- a respeito 
das classes sociais deste País. 

Ninguém comentou porque naquele tempo o AI-5 estava pesando de
mais sobre nós com ameaças, ninguém podia comentar nem discutir, nem co-- r 
locar reparos à declaração. Foi dito ali, no Palácio do Planalto, diante de to
dos os grandes empresários do País, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio 
Grande do Sul, do Paraná, da Bahia, de Pernambuco e outras Unidades Fe
derativas. Foi dito ali, por um Presidente da República. Este é que é o objeti-
vo que eles têm: é chegarmos, então, à repÓblica socialista. -

O Sr. Carlos Viacava disse: ••É dos maiores pesos tributários do mundo o 
do Brasil". S. Sa. não falou destes últimos anos. 

Não foi gente da Oposição, não foi gente da nossa Bancada, foi gente do 
Governo, foi um homem que representa e expressa o pensamento do Ministro 
do Planejamentci, Sr. Carlos Viacava que, na segunda ou terça~ feira desta se
mana, pela tdevisão, no Jornal Nacional, disse tal coisa. 

Portanto, Sr. Presidente, o que se pretende com esse projeto, daí a razão 
do Requerimento Fragelli pedindo adiamento de votação, porque precisa de 
uin estudo maior sobre ~ssc projeto. O Goveroo eStá atendendo as súplicas da 
Buncada governista na Casa, no sentido de qu_e precisamos de uma reforma 
tributária, precisamos reformar essas cotas de -distribuição dos produtos fis
cais do E')tud_o_ mais eqüitativamente entre o Estado, o Município e a União. 

Pois bem, o Governo vem com esse projeto, assinado pelo Senhor Presi
dente da República, e não é um prOjeto de_ quatro anos como se diz por aí, é 
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um projêto <~ssinado em 19 de novembro de 1989, e que pede urna disposiçãd 
draconiana contra os contribuintes brasileiros, para aligeirar, par~ apressar o 
recebimento dos tributos que o cidadão deve à União. 

Sr. Presidente, estamos- vivendo os últimos capítulos da estatização. Esw 
lamas com uma nova distração de eleições, etc. Mas o nosso pensamento 
deve_sc_ fixar: estamos caminhando para uma república socíalísta; estamos Caw 
minhando para a equalização das classes, estamos caminhando para o nivela
mento de tudo. Estamos num regime em que só os grandes, só as multinacio
nais estão fora da malha poderosa dessa rede_do Governo, mas os outros to
dos estamos sujeitos a el<~. 

Então- e faço este empenho junto a V. Ex"- desejo que a Presidência 
ponha em votação estu matéria, para que nós saibamos quanros Seiladores 
estão aqui. V. Ex" diz que há trinta c cinco Senadores na Casa. __ Jrinta e cinco 
são o bastante para a votação, aprovação ou rejeição de qualquer lei que tra
mite na Casa._Há número _bastante, há nú,rne_ro suficiente,- há núrt_1ero _regiR 
mental para se votar, rejeitando ou aprovando qualquer lei, qualquer propo
sição que transite nesta Casa. 

Portanto, somos favoráveis ao Requerimento Fragelli, que pede o adiaw 
menta da votat,·ão desse draconiano projeto do Governo Federal. 

O SR. PRESIDENTE (PassosYôrto)- Em votaÇão o requeriri]lmto. 
Os SrsR Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Rejeitado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. ~Presidente, peço verificação devo
tação. __ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr~o)- f: evidente a fal~a de número em 
plenário. Vou acionar as campainhas durante os 10 minutos regimentais e 
Io'go após faremos a verificação da votação. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 15 minutos, a sessão é reaberta às 17 ho
ras e 25 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estão reabertos os nossos tra
balhos. Persistindo a falta de quorum, se não houver objeção do Plenário, dei
xaremos de proceder à v cri fica-Ção: 

O Sr. Dirceu Cardoso - Pçla ordem, Sr_. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Pela ordem, concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Pela ordem. Sr. Presidente, mesmo mediante da 
falta de quornm que estamos observando aqui, desejava que se fizesse avo
tação para saber os que passaram pela porta e que responderam aqui à cha
mada. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Devido à objeçãó do Plenário 
ao apelo da Presidência, vamos pfoccder"à- verificação nominal. 

Corno vota o Uder do PDS? 

O Sr. José Lins - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como vota o Líder do Pl\1DI)? 

O Sr. Humberro Lucena - Sím. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os Srs. Sonadoresjá podem vo
tar. (Pausa.) 

( Procedewsf.! à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aloysio Chaves; Dirceu Cardoso; Evelásio Vieira; Humberto 
Lucena. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Bernardino Viana; Dinarte Mariz; Euritce·- Michiles; Gãbriel 
Hermes; João Calmon; José Lins; Jutahy Magalhães;_Laéli?_ de_Al
cânwra. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votaram SIM 4 Senadores e 
NÃO 8. 

Total, 12 votos. 
Não houve quorum. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Pda ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, pela ordem, 
ao Sr._ Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Pela ordem. Sr. Presidente, desejava saber de V. 
Ex• se poderia me fornecer uma cópia da folha de votação; segundo quãntos 

Senadores se encontram presentes no Senado_ nesta hora em que apenas 12 
votaram? 

E o pedido de informações que faço a V. Ex~. neste instante. 

o s·R. PRESii)"ENTE"(-p;s~~s Pôrt-o):.=. As i~fõr;ãçÕes que v. Ex·•-re-
quer serão prestadas, tanto dos que votaram nesta sessã-o, quanto dos que en
traram na Casa nesta tarde. 

Conforme anunciado, foram 45 Srs. Senadores que compareceram nesta 
tarde a esta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em conseqUência da falta de 
quornm p<lra deliberação, em plenário, a aprei::TãÇãO_d-[Crhatérla fica adiada, 
bt!m como <1 dos demais itens du Ordem do Dia, todos pendentes de votação. 

Sào os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada. 

2 

I Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n11 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica. tendo 

PARECERES, sob n's H!! a 814, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela cOnstitucionalidade e juridicidade; 
--de Legi.~laçào Social. favorável; 
-de Saúde. favorável; e 
--de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

3 

VotaÇão, em primeir-o"-furnO, do Projeto de Lei do Senado n~' 329, de 
1980, de autori<~ do Senador Cunha Lima~ que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis áo trãbütho, p~lra o lirri-de determinar que o pagamento 
por horas extraS.'hahitúaís também integre a iein"unerã.ção, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucióoilidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

4 

Votução, em primeiro turno, do Projeto de Lei dO Senado n~' 164, de 
1981. de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da FOrça Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's815 e 816, de 1981, dasComissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao :;;qbstitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filh9_, que_dispõe sobre _a ação de ali
rric!Rtós, ti!iiâq __ 

PARECER: SO-b n~~ 1-.145;-de 1981, ctU C-Oriiissão 
-de Constituição e Justiça, pel~ constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

6 

_ Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n., 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n9 5.480, de lO dc __ _agos.to de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa~ 
lário devido aos trabalhadores. avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juriçlicidade; 
--::_de Legís_laçào Social, favorável; e 
- de Finanças. favorável. 

7 

Votação, em primeiro turnO, dO-Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6.7(8, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES F A VORÃ VEIS, sob n's ~1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
~ de Sen•iço Público Civil; e 
- de Finanças. 
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8 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto _de Lei do Senado n'i' 309_.._ de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábit e dá outrus providências, tendo 

PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e JustiÇa, pela constitucionafidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrãrio; e 
- de Economia, favorável, com as Emendas de n'i's 1 e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo du votação do Requerimento n<? 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão pa-ra reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotada a Ordem do Dia, 
\rOlta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Evetâsio vi~ira: 
O SR. E\'ELÃSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre

sidente, Srs. Senadores; 

Quanto maíor·-a dívida externa de um país e as dificuldades desse para 
saldar os seus compromissos, em melhor posição se colocam os credores para 
impor condições para reescalonar os pagamentos, ou oferecer novos emprés
timos. 

A regra mencionada é comum a todos os países que acumulam débitõs 
internacioriil.is_;_ ricrthum escapa- de admitir concessões crescenteS,-aberta ou 
veladas, quando necessitam da ajuda externa para enfrentar problemas de ba
lanço de pagamentos. 

O Brasil é parte do planeta Terra, e portanto se insere, tanto quanto 
qualquer outro Estado, no quadro mundial existente. Não somos imunes à 
pressão internacional, podendo-se mesmo acreditar que a sofremos em escala 
bastante acentuada. dado o voly.mc do nosso endividamen_te eyternQ. ___ _ 

No entanto, o Governo-busca pOr todos os meios encobrir esSa realfda·: 
de, em primeiro lugar para impedir a discussão das excessivas con~sões ul(i
mamente feitas aos credores da dívida externa brasileira, mantendo assim 
uma imagem de altivez e independência que não c_orresponde à verdade. 

Por que o Governo não esclarace de uma veZ a -população a respeito do 
que representa, em termos de enfraquecimento internacional, uma dívida ex
terna superior a 60 bilhões de dólares? 

Não temos dúvidas que esse esclarecimento permitiria uma mobi1ização 
interna capaz de barrar a avidez com que os grupos internacionais da afta fi
nança se debruçam sobre o territói'io brasileiro. 

A preferência governamental pelo silêncio nada mais é do que uma con
fissão de responsabilidade pela situação atual. Exatamente o maior devedor 
externo é o Governo, o _qual, para um débito total de 61 bilh_ões e_4-10 milhões 
de dólares, participa em mais de dois terços, pois ostenta um débito com o ex
terior da ordem de 41 bilhões e 790 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, ao final de 1963, o endividamente brasileiro era de 3 bi
lhões e 167 milhões de dólares. 

Apesar de o Relatório da Superintendência da Moeda e do Crédito (SU
MOC) do ano seguinte conSiderar não excessiva essa dívida em relação à ca
pacidade de pagamentos do País, não restou outra altern_ativa do _que a rene
gociação. 

Nos dias 30 de junho e 19 de julho de 1964 reuniram-se em Paris os repre
sentantes de nove países, tendo comparecido também mandatários de insti
tuições fiiianceiras internacionais, para negociar com o Brasil. 

Como garantia prévia da flexibilidade de boas intenções do _o_o_sso País, 
jã no dia 17 de junho o Governo Castello Branco propunha ao Congresso 
Nacional, reduzido na sua representatividade pelas cassações de mandatos 
parlamentares, alterações substanciais_da Lei n<? 4.131_. de 3 de setembro de 
1962, a denominada Lei de Remessa de Lucros do Capital Estrangeiro. Ou
tras concessões estavam sendo planejadas, no tocante a investimentos, bem 
assim também na área mineral, a qual sofreu uma reformulação total no sen
tido de permitir liberdade de iniciativa aos grandes grupos exportadores de 
matérias-primas dessa origem. 

A dívida externa brasileira sofreu reaceleração a partir de 1968:-Jã dois 
anos depois é ultrapassada a taxa de crescimento anual d_e 20%. 

Rapidamente, a dívida que era de 3 bilhões e 780 milhões de dólares, ao 
final de 1968, alcança 9 bilhões e 521 milhões de dólares em 1972, quer dizer, 
às vésperas do que se denominou crise do petróleo a bola de neve do endivi
damentejá estava em marcha acelerada. Tanto assimq1,1e O CreSclme.ht6 veri
ficado em 1972 (43,8%fnão foi superado em nenhum ano Posterior ã 1960, 
nem mesmo depois da quadruplicação dos preços internacionais do petróleo. 

Em 1975, a dívida chega a 21 bilhões e 171 milhões de dólares.e o general 
Ernesto Geiscl, premido pelas pressões internacionais, resolveu propiciar ao 
P<.~fs, como disse, à época, uma opção nova na área energética, ou seja, os 
contratos de serviço com cláusulas de risco, em áreas prevíamente seleciona
das. 

As conCessões foram aceleradas, ao tempo em q-ue a dívida externa cres-
cia. 

Por i~term~dio de uma cadeia nacional de rádio e televisão, -rio- frnal de 
1979, o General João Baptí~ta Figueiredo, diante da indiscutível piora da si
tuação econômica do País, ao lado de outras medidas, anunciou .. uma mu
dança significativa na atitude do Governo brasileiro em relação à política de 
pesquisa e exploração de petróleo no País, que pretende orientar com maior 
liberdade e amplitude". 

Ainda que esses contratos em nada resultassem Sr. Presidente, a sua sim
ples concessão significava pôr o País- de joelhOS, despresrtgiãr exatamente 
-aql!_~la qu_~ f~ __ ra_ a maior íníciã:ti~f(da_ só~-i~d'a~ef br~sileir~ no sentido da sua 
indepênêià- eCÕnômíCa, O monopólio dala~·-raepesquisa do petróleo. 

A dívida não Parou de Cre~cer, de~f97s-áte agora pr-atícame-rite triplicou. 
O Programa Grand~_ Carajás pOde ser relacionado de algum modo às 

atuais dificuldades do balanço de pagamentos brasileiros? 
Um estudo do Minist_é:rio das_ Minas e Energia sob_re: o assunto assegura 

que_ ~·a conscientização de que os minérios são recursos naturais não
renovãveis tem; ultímamt:n1e, contribuído para valorização crescente dasjazí
_ç_liis'~. _Ao lad_~~ disso,_ diz g_m~mo_odoçl!_men~o_,_''_a_ ctjse en~rgética tem induzi
do a valorização dos minéri0$(ie-nleth0i= qu:iHdãde-,jã escassos em escala pla-
neHiria". -

Carajás, de acordo com um dirigente do BNDE, é a .. maior concen
tração de minério de_ ferro de;:: a!t9)e0:r e-?'istente no mundo". Ao mesmo tem
po: "'é a sol~ção par-a os cUSto-s-CreSCeft-tes-cieexPloração das jazidas do Qua
drilátero Ferrífero". 

Por que então estabelecer um projeto assim monumental num momento 
de. crise ca~bial, sabendo-se ademais o yalor _das_ ja~fdas_ da ~gi~o? 
-· -Ni~gUê"ITl_"à'té"·ho]e conseguruexpiicar ésSê-f,âridOXo~ mas o açOdamento 
governamental não ê de todo indiferente à situªçã_o externa. às dificuldades 
de pagamento da dívida externa brasileira. 

-Da mesma forma, a compra da Light e a comédia do Jari, além de outros 
aspectos também inconfessáveis, não conseguem escapar à seqUência dificul~ 
dades cambiais - concessões de favores aos grandes grupos financeíros e 
econômicos internacionais. 

Na verdade, qu~nto mai~r a dí~Tda~·P-roPõ~Cfo~-aiS.Ou superiores devem 
ser --:-a.s cçmcessões. 

Por isso, Sr. Pr~ídente, cabe ao Gove_rno explicar à população brasileira 
a situação verdadeira da dívida, de modo a_que na esteira das concessões si
gam apenas as-eternas minorias que visam sempre, graças à força e à desinfor
mação, rnante_r a população brasileira longe dos padrões de bem-estar que a 
riqueza do País potencialmente pode oferecer. 

Era a manifestação que tínhamos, ao ensejo, Sr. Presidente. (Muito 
bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dinarte Mariz. 

ú SR. DINARTE MARIZ (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sf~_President~; e-srs. Senadores: 

Nascer e viver no Nordeste representa um convite permanente a ocupar 
e_sta tribuna em defesa de uma região cada dia mais empobrecida e tão caren
te de recurso_s e de assistência do Poder Público. Sr. Presidente, venho che
gando .do NQrd:es.te. do meu Est_ªdo, da m~nha região- sou um homem do 
interior - onde a seca se manifesta dentro de um quadro mais agressivo e 
mais ameaçador. Tivemos algumas chuvas no mês de m"arço, depois veio ove
rão _e agqra, nov~mente, estão volt8.ndo as chuVas, segundo informações que 
tive, de ontem para h"oje. · -

Mas, Sr. Presidente, o assunto que quero tratar nesta hora é exatamente 
sobre um apelo que venho fazer, não sei se ao Presidente do Banco do Brasil, 
se ao Presidente do Banco Central ou se ao Ministro da SEPLAN, não sei a 
qual dos três me dirigir, mas sei que .. está afeto a um dos três, um-assunto que 
merece eStudo, e, sobretudo, deve merecer a maior atenção em relação aos in
teresses daqtJela gente tão sofrida." E-Crue, Sr. Presideõ.te, os 3gricultores, lo
dos eles, fazem um e~préstimo de _custeio no começo das chuvas .. Esse em
prêstimo é sempre recebido em três prestã.ções. ReCebemos- e eu me incluo, 
porque também sou agricultor- a primeira prestação. Pagamos uma espécie 
de segq.ro chamado PROAGRO, sobre o empréstimo total. Posteriormente, o 
Banco mãnda Verificar, manda fazer uma inspeção no local e, daquela ava
liação, ele fQrnece ou. n_ão a segunda prestação. 
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Ora, Sr. Presidente, nós estamos segurando o quê? Estamos segurando a 
nossa lavoura, estamos segurando aquilo que não está }iefínído, pois quem 
define é o clima. Pagamos o seguro c o GovernO recebe de uma vez, Jogo na 
primeírc.i prestação, antecipadamente, todo o PROAGRO.-Quando se faZ a 
semeadura, e o tempo não está promissor para chuvas, o Governo suspende o 
segundo pagamento. Então, pergu-nto: o que estamos segurando, senãO aqui
lo que é um risco? Estamos cobrindo o risco, mas o GoVerno peilsa diferente. 
O Governo pensa que estamos segurando o dinheiro que ele nos dá. 

Na minha opinião, há um equívoco que precisa ser esclarecido: estamos 
tomando o dinheiro pensando em cobrir o nosso trabalho, o prejuízo que po
deríamos ter, ou o Governo está apenas cobrando uma taxa em benefício do 
dinheiro que nos fornece? 

Agora, por exemplo, da minha cidade do Caícó, há três dias, e o meu es~ 
critório lá encheu-se de homens do trabalho, da lavoura, que fizeram um ape
lo dramátiCo para que o Governo_ mandasse pagar a segunda prestação àque
les que se julgavam com direito, porque eles já tinham feito a primeira semea-
dura, muitos deles já tinham feito ate a primeira limpa- comõ·e-Ies ch3.ffiam 
-o primeiro trabalho, e o Banco do Brasil suspendeu essa preistação. É ain
da mais grave, porque a muitos o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste 
adiantaram; àqueles que têm menor agricultura eles adiantaram logo 70%; 
aos outros eles dividiram em três prestaçõeS. -

Foi o que disse no telegrama que passei ao Presidente do Banco Central: 
parece que há um propósitO de nivelar o Nordeste por baixo. Essa é uma ati
tude perigosa, porque se continuar, em breve ninguérri mais trabalhará, por
que um homem que tem apenas 100 hectares de terra- na nossa região, pode 
ter no máximo, 20% de terra agricultável - e o_s agric!J.ltoreS r;naiotes é que 
naturalmente são o sustentáculo da produção da nossa região. Se eles não 
têm o direito de utilizar o crédito de acordo com aquele que é dado ao menor 
agrici.Iltor, então, amanhã, como é que a nossa região vai ficiü:-? Quem é que 
vai produzir? E. ainda mais: ao pequeno produtor se dá um juro menor, mais 
subsidiudo e, ao outro, o juro é quase sempre o dobro. 

Vejo isso com uma certa tristeza, porque no Nordeste, temos um sistema 
econômico que foi criado exatarnente para cordgir essas diStorçõeS, -que ê -ã 
SUDENE. Mas, infelizmente, ela está cheia de técnicOs e-falhou totalmente, 
tanto que agora, durante essa época de seca que estamos vivendo, a SUDE
NE, ao invés de aplicur um sistema que significasse apoio aO homem carente 
de recursos, também esiimulando-o para um sistema de produção futura, ela 
limitou-se a fazer um projetozinho no gabinete e dar o dinheiro aos homens 
para ficarem em casa. Isso está criando realmente uma coisa, a meu-ver, peri
gosa para o futuro. Hoje, na minha região, se for pi-CCisO -um trabalhador 
para dar um dia de serviço pelo dobro do salário mínimo, riiriguém vai, Pois o 
homem prefere receber o dinhdro que está sendo dado na tal da emergência 
-como chamam-, e ficar em cas-a,-s-ein fazer nada. De n1áne1ra que atho 
isso uma coisa perigosa para a economia da minha região. 

Tudo no Brasil, de certa época para cá, se faz através do tecnicisinó que é 
um processo que se estuda em gabinete e se fecha a porta àqueles que pode
riam colaborar l:'Om a sua experiência, com a Sua vivência e até com o seu so
frimento. 

O Sr. Evelásio Vieira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ - Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira - Senador Dinarte Mariz, na tarde de hoje, o Se
nador José Richa teve a oportunidade de fazer uma longa muitO sábia, subs
tanciosa mesmo, apreciaçãO sobre a política agrícola do Brasil, apontando as 
várias distorções, dando ênfase, e com ciíticas, à falta do seguro agrícola nes
te País, fazeii.do reparOS ao PROAGRO. V. Ex• está na mesma línha, faz as 
mesmas crítíc3.s e é homem do Governo. Sempre defendeu o Governo mas 
nessas ocasiões faz as críticas, porque são necessãrfaS, são iildispensáveis. Por 
outro lado, o Senador José Lins disse, cofltraditando o Senãdor José Richa, 
que o PROAGRO é urna maravilha no Brasil, que o seguro agrícola é uma 
maravilha, o que não é. O segundo registro que eu gostaria- de fazer é com re
lação aos tecnocratas. O EmbaíXador Roberto Campos, que foi Mínsitro do 
Planejamento, e agora é candidato a candidato ao Senado da República, pelo 
Estado de Mato Grosso, disse, há dias, no interior daquele Estado, que hoje 
tem outra visão das coisas brasileiras, que hoje entende que não se pode deci
dir, neste País, em gabinetes fechados, que tem que se decidir junto com o po
vo. Eram os dois. registros que cu gostaría de fazer, ao ensejo -do discurso de 
V. Ex~ 

O SR. DINAR TE MARIZ- Agradeço a V. Ex• Na minha opinião o 
PROAGRO é realmente uma maravilha, mas se for realmente levado, condu
zido, para a sua verdadeira finalidade, para cobrir o risco que temos na hora 
em que vamos fazer a nossa agricultura, vamos empregar o nosso trabalho e 
uma parte dos nossos recursos. Aí o Governo vem, naturalmente, para nos 

ajudar, para no:» subsidiar até __ comjuros mais baratos. Se o PRO AGRO tives
se esse sentido, que é lógico, porque quando se segura uma mercadoria; o se
guro não é feito por um dia, mas por um período. Nós seguramos a nossa 
merCadoria, O nosso irab: .. dho- P .. or um período, ... 

9... Sr. i~·~Úsio Vieira _:_-·-q: Pr.ã.ZQ __ ~9-co~ira_t9. 

O SR. DINARTE MARIZ - .o< que é o período da safra. 

O Sr. El·e!ásio Viefra - Certo. 

O SR~ DINAR TE MARIZ- Então, se não houve a safra, a cobertura 
do PROAGRO é uma maravilha. Mas, no PROAGRO temo outras coisaS 
que eu também não entendo. Por exemplo, eu faço um empréstimo, no setor 
da pecuária, para comprar resíduos de algodão para o gado, e este ano, na 
minha fazenda, gastei mais de 6 milhões de cruzeiros para poder manter o 
meu rebanho, apesar de pequeno. Mas, paga-se o PROAGRO para a pe~ 
cuári~ __ e não- se tem direito_ a na,9a~ apenas paga-se:- para o setor da pecuária 
não é, porque o pecuarista não tem dir-eito a nada. Estamos com 2 anos de se
ca, eu tenho feito empréstimoS paia ·a pecUária, pago, descontam o PROA
ORO e eu não tenho direito a nada, o gado morre e eu não tenho direito a na
da. 

ESse PROAG RO é obriiJtó'río-hOje. Pergunto se, na _lavoura de cana-de
açúcar, por exemplo, quanto é que eles recebem do PROAGRO, no cacau, 
aqul na R.egitíO CentrO-Sul d6·P-afS, 00- UrroZ e muitas outras culturas, quanto 
não se arrecada do PROAG RO? 

Então, para nós, que temos a incerteza do clima, que somos castigados, 
que pagamos exatamente, não temos direito a reCeber aquela parcela do pre
juízo que nos alcança. Porque, se é só para cobrir o dinheiro que o banco dá, 
tem pouco sentido. Agora, se eles nos dessem a totalidade do empréstimo, 
como é previsto através de um projeto analisado pelo banco, por um sistema 
da EMATER, ... 

O Sr. Evelásio Vieira- Permite V. Ex•, novamente? 

O S.R. DINAR TE MARIZ~ U.m minyto. Então, estava explicado, por
que nós já tínhamos a garantia- e tenho a impressão que isso é no mundo 
inteiro- de trabalhar, porque, mesmo não colhendo, o nosso esforço, o nos
so trabalho, tinha uma recuperação, através do dinheiro que estávamos dan
do para aquela finalidade. 

Ouço o nobre Senador. 

O sr. E1·elásio Vielrii".:..:__ O PROAGRo-Oã_o -é um mecanismo para dar se
gurança, dar cobertura ao produtor rural, mas, sim, para dar segurança ao 
banqueiro. 

O SR. DINARTE MARIZ- É verdade. 

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

O SR. DINARTE MARIZ- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena- Eu desejo apenas registrar o depoimento que 
V. Ex• esta dundo sobre o Nordeste, que é da maior importância, pela sua 
longa experiência, n-ãO só-ComO-político militante, mas, sobretudo, como pro
dutor rural. As palavras de V. Ex~. nesta tarde, dão bem a medida de como 
anda a nossa região e de como aquele chamado tratamento diferencial para o 
Nordeste, tão solicitado, Lão reivindicado enfaticamente pelo nobre Líder 
Nilo COelho, aié como condíção para aceitar a Líderança do Governo no Se
nado, anda longe de acontecer. V. Ex• sabe que, de um modo geral, a não ser 
em matéria de juro sub~idiado, onde há uma certa diferença entre o que se 
cobra do Centro-Sul e o que se cobra do N_ordeste, no mais eu não conheço 
nenhuma diferença; o tratamento é o mesmo. Pelo contrário, em matéria, por 
exemplo, de salário mínimo, sabe V. Ex• que o trabalhador do Nordeste rece
be muito menos numa região muito maiS pobre. Então, congratulo-me com 
V. Ex~ e dou integral solidariedade às suas palavras, porque sei que V. Ex•, 
apesar de ser um homem que apóia o Governo,_ tem sido, pelo menos em re
lação às questões do Nordeste, _um homem isento, tem sido um homem que 
procura sempre trazer- aquí uma palavra de colaboração e uma palavra sobre
tudo de independência, porque acima do PDS, acima de político do Governo, 
V. Ex~ se comporta como nordestino. 

O SR. DINAR TE MARIZ- Eu agradeço, nobre colega e caro Líder da 
Oposiçã-o, Senador Humberto Lucena, o aparte de V. Ex~ 

Mas, realmente, o meu comportamento nesta Casa - e já vão tantos 
anos que aqui compareço para representar o povo norte-riograndense- tem 
sido de colé.lboração.com o Governo, porque esta é a colaboração que o Go
verno precisa. O Governo precisa sentir U:quilo que não está funcionando 
bem, para consertar, fazer funcionar um_ _m_ecanismo diferente, para que as 
populações sofridas sofram menos. Eu ac:ho que, no Nordeste, nós estávamos 
precisando, -e eu muitas vezes aqui, até mais de u-ma vez, em debate com o 
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nosso colega, Senador Marcos Freire- em muitas o"ca-siõ~. solicitei que, 
quando discutíssemos assuntos do Nordeste, todos nós, nordestinos, nos des
pojássemos um pouco das questões partidárias, das paixões que, em muitas 
ocasiões, nos levam à crítica mais íri.justa, ou mais conturiaente, -para--apre.: 
ciarmos realmente aquilo que eu chamo a realidade do Nordeste. 

Tive ã oportunidade de propor a esta Casa a criação de uma comis_são 
para estudar, em profundidade, os problemas do Nordeste, e, na ocasião, fiz 
um apelo para que isso se fizesse sem cor partidáda. Mas, nessa época, houve 
urna certa badalação insinuando-se que eu estava querendo fazer um grupo 
do Nordeste, ful, então, convocado pelo Senhor Presidente da República 
para que eu transformasse aquela comissão numa comissã-o partidária. En
tão, realmente, tornou-se uma comissão- do meu Partido, e que tive a honra 
de presidir. E, durante cem dias nós estudamos os problemas do Nordeste; 
claro que não podíamos estudar com tanta profundidade como merecia uma 
pesquisa- maiS profunda e mais séria, do que a que fizemos; fizemos um traba
lho sério, talvez o melhor. trabalho já feito sobre o Nordeste durante cem dias. 
Deixamos publicado em livros, que têm servido, de certa época para cá, de 
modelo para muitas coisas. Os problemas que estudamos, aquilo que reivin
dicamos, naquela época, ainda hoje são assuntos de muito -Iriteresse, comO o 
I CM, a sua divisão, as distorções, tudo isso foi estudado em relação ao Nor
deste. 
Nesta hora eu queria apelar. Nós estamos com dois anos de seca, entramos 
no terceiro ano e, nós, agricultores, não tivemos qualquer auxílio dos bancos, 
nenhum empréstimo para resistir a essses dois anos de seca, com despesas as
tronómicas somadas àquelas que já vimos tendo nos anos anteriores. Pois 
bem, os bancos acham que devemos pagar juros bem mais altos do que o me
nor agricultor e não temos direito a nada. Estamos mantendo nossos mora
dores aCompanhando, naturalmente, o salário que vai, de acordo com a in
flação, aumentando dia a dia e arcando com despesas de toda ordem. Hoje, 
compramos um trator por quatro vezes mais do que o preço de há três anos. 
A gasolina nem se fala, e o óleo diesel que sempre foi um apoio que tínhamos 
com seu preço mais acessíVel, hoje está cinco vezes mais caro do que há dois 
anos. 

Estamos nos empobrecendo e perdendo o estímulo p·ara trabalhar e as
sim continuaremos se- rião tivermos, por parte do Governo, uma compreen
são e um estudo mais profundo. 

Sr. Presidente, meus caros colegas, sempre observei a filosofia de que 
não se deve dar nada a ninguém, deve~se dar assistência àqueles que necessi
tam dela, mas dar dinheiro ao povo, só por dar, acho que é uma maneira de 
humilhar a condição humana do cidadão capaz. Deve·se dar oportunidade, 
deve-se encaminhá-lo e estimulá-lo ao trabalho facilitando tudo que lhe possa 
servir no sentido de integrá-lo à sociedade como homem capaz, produzindo 
em prol da Nação. 

Na hora em que se dá o dinheiro ao cidadão, para ele ficar em casa sem 
trabalhar, acho que o cidadão está sendo humilhado como homem capaz de 
trabalhar, sadio e forte. 

O Brasil está nesse contexto econômico que não sei descrever, porque 
não sou economista e se o fosse talvez não entendesse a ponto de discutir o as
sunto porque é muito complexo. Apenas tenho que entender da economia a 
que chamo de regional. Essa eu entendo; o que se passa na minha região, não 
só no meu Estado, mas o que se passa no Nordeste tenho o dever de conhecer, 
porque governei um Estado pobre durante 5 anos, convivi Com aquela parte 
mais empobrecida procurei servi-la, e desta tribuna não tenho feito outra coi
sa senão procurar discutir os assuntos de interesse do povo da minha região. 

Sr. Presidente, já falei o bastante. Em resumo, o que eu quero, o que de
sejo, o que me traz à tribuna é fazer um apelo ao Presidente do Banco Central 
ou ao Presidente do Banco do Brasil, para liberar a segunda prestação aos 
agricultores do meu Estado. 

Este é o apelo que fica, nesta hora, àqueles que, na minha opinião, deles 
depende exatamente essa liberação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU rARDOSO- (Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pelo aspecto geral, o clima, a calmaria reinante, como último orador des
ta sessão de quinta-feira, uma semana após a Semana Santa, -não podemos 
trazer a Plenário o tema para o qual tínhamos nos inscrito e nem mesmo po
deremos manter a palavra, já que o ilustre orador que falou antes de mim 
contou com a minha presença e a do Senador Lo manto Júnior e nós mantive
mos aqui um entrevera, mas agora nem com isso conto mais. Então, Sr. Presi
dente, não há quem possa falar no Senado, com a presença de tanta gente e 
tanto vazio pelas Bancadas. Assim, antes de requerer o encerramento da ses-

são, que será uma decorrência natural dessa ausência, quero chamar a 
atenção de V. Ex~ com duas ou_ três palavras apenas. 

Sr. Presidente. está havendo u_m relaxamento total em todas as áreas, 
não só nó Senado mas em todos os órgãos do País. É preciso que um sociólo
go abalisado investigue o que está se operando de transformação coni os ór
gãOs deste País. 

O Senado, numa quínta-feira, depois das férias forçadas da Semana San
ta e da pré-Semana Santa, também, que foi férias, pois-houve dias em que o 
Senado nem abria a sessão por rillta de número e nesta quinta-feira, a estas 
horas, ninguém está presente no Senado, eu quero registrar o seguinte: 35 Se
nadores passaram pela porta, pelo Golden gate, do Senado. Atenderam ao 
pregão da votação 12 Senadores: 23 se escafederam nos meandros dos gabine
tes e na amplidão dos corredores. Assim, Sr. Presidente, é preciso que se in
vestigue por que está-nav-eiido na Casa, esse relaxamento. 

Toffier, escreveu um livro que vou pedir ao Senado. O Senado está fa
zendo muita economia e talvez nãp tenh~ dinheiro para comprar 60 exempla
res. Mas o Senado, de 4.000 funcíonários, com mais umas nomeã.çõeszinhas 
de rebarba e outra que vem depois -de amanhã, e 78 nomeações já estão enga
rilhadas para serem disparadas no dia 18, e ainda uma extraordinária que va
mos atender agora, ou seja, uma convocação, é uma coisa louca! 

Sr. Presidente, razão tinha aquele rapazinho que quis jogar a bomba 
aqui dentro e não }ogou. Ele teve pouco juízo para não jogai", sé ele tivesse 
mais juízo ele teria jogado a bomba aqui e hoje 'i"ióS estaríamos em outras con
dições. Mas o Senado que tem 12 Srs. Senadores presentes a uma votação, e 
não houve votação, está "a esta hora com tão numerosos Senad.ores aqui nas 
Bancadas, e com uma sessão extraordinária convocada para daqui a dez ou 
quinze minutos, é uma Casa que está-pedindo um pouco de pausa para medi
tação. 

A Mesa tem responsabilidade nisso, Sr. Presidente, não é só nomeando 
funcionários não; a Mesa tem que toinar providências para que esta Casa 
funcione de acordo com as normas regimentais, normas até de decência, que 
nós precisamos respeitar. 

Nós ganhamos para trabalhar, ganhamos para isso, os funcionários ga~ 
nham para isso. Sr. Presidente, se V. Ex• daqui a vinte minutos se der o traba
lho de percorrer os vários departamentos do Senado, verâ que temos razão; 
há um relaxamento total em tudo, não é só aqui no Plenário. Ãs vezes os fun
cionários riem, porque não-estamos presenteS. Mas procurem os órgãos aí da 
Casa e verificarão que eles já estão saindo, não devem obediência a ninguém, 
nem satisfação a niOguém, porque não têm compromisso com ninguém. 

Sr. Presidente, estou já na metade de um livrinho que vai revolucionar os 
meios parlamentares do País: "Crónica de uma Ilustre Casa Abandonada" 

Vou requerer - estou hoje aqui com os requerimentos, mas vou 
apresentá-los amanhã, Sr. Presidente, vou reqUerer amanhã algumas coisas, 
alguns dados, para que eles ilustrem o trabalho que estou escrevendo: ''Crê
nica de uma Ilustre Casa Abandonada". Amanhã, vou requerer fotocópia ou 
xerox de documentos importantes da vida da Casa. Preciso deles para 
divulgá-los convenientemente na obra que estou escrevendo, e jâ com editor 
contratado: "Crônica de uma Ilustre Casa Abandonada". 

Sr. Presidente, amanhã entrarei com alguns requerimentos sobre serviços 
médicos, sobre os quarenta e seis, cujos nomes não me foram fornecidos, e 
também sobre os oitenta que virão no dia 18. Mais oitenta! E também sobre 
outras coisas mais. Outras cositas más, como diz o espanhol. 

Sr. Presidente, há uma série de coisas que não posso mencionar mas, 
como dizia Dom QuixOte, peor es meneallo; Dom Quixote, obra imortal de 
Cervantes. 

Sr. Presidente, já contei (oro ta demab. Quero, portanto, que a Casa não 
obstrua meus pedidos de informações para ilustrar a obrinha que estou fazen
do: "Crônica de u~a Ilustre Cas_a Abandonada"_ Só isto, Sr. Presidente. Ain
da tenho assuntos, mas como ficou adiada de ontem, fica de hoje para ama
nhã, e amanhã é sexta-feira, final de semana, não há nínguérn também, e va
mos para as calendas. Amanhã, entrarei com alguns J;equeri~entos referentes 
ao meu pronunciamento, em resposta ao ilustre 2'i' Vice-Pre-ru_dente da Casa, 
que fez afirmações levianas, dístorcídas e men-ti-ro~sãs, Efi®irosas. Escan-
dindo bem as sílabas, para não haver engano. _ _;;~~ . -

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

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

A Câmara Brasileiro-Americana de Comércio, localizada em New York, 
vem funcionando há 13 anos, com invulgar vitalidade e eficiência, logrando 
obter invejável status nos Estados Unidos, em virtude da excepcional catego
ria dos membros que a integram e do seu dinâmico funcionamento, caracteri-
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zado pela amplitude, variedade e importância das múltiplas atividades e pro
gramas, que desenvolve nessa grande nação amiga. 

Basicamente, a Brazilian-Amerícan Chambcr of Commerce, INC, con
grega no seu quadro social, empresários altamente conceituados dos dois paí
ses, primordialmente interessados no fortalecimento e intensificação do res
pectivo intercâmbio econômico, comercial e cultUral. 

t uma instituição voltada para o desenvolvimento e consolidação das re
lações Brasil-Estados Unidos, multiplicidade das suas manifestações concre
tas, contribuindo decisivamente para incrementar o volume dos negócios e 
atividades bilaterais, proporcionando, sobretudo aos empresários, o apoio de 
uma valiosa infra-estrutura de informpções e serviços de toda ordem. 

Decorrem dessas características o prestígio, a· essencialidade _e cresCe-ri te 
utilização da Brazilian-Amcrican Chamber of Comme-rce, INC. pelas lide
ranças empresariais dos dois países que nela se representam. 

-É portanto, Sr. Presidente, com justificada satisfação que ocupo esta tri
buna para levar ao conhecimento do Senado Federal que, depois de dois anos 
de entusiástíCa e-competente gestão, o seu ilustre Presidente Vicente J. Bon
nard foi substituído pelo recém-eleito Presidente Mr. Antonio Gebauer, ten
do encaminhado um substancioso relatório aos--diretores e membros da enti
dade. 

Nesse documento, Mr. Vicente J. Bonnard depois de enumerar os resul
tados de sua atuação, comunica se encontrar em pleno andamento um Plano 
de Reorganização, que tem como finalidade precípua organizar, instalar e 
manter sucursais da instituição, em cidades estratégicas dos Estados Unidos, 
-de inicio em Miami, Chicago e Los Angeles,- as quais reproduzirão, por 
assim dizer, o modelo vitorioso e eficiente da Câmara sediada em New York. 

Ao ilustre Presidente Vicente J. Bonnard, que teve a gentileza de me en
viar atenciosa carta resumindo as informações e aspectos fundamentais do 
seu Relatório, desejo expressar os meus agradecimentos, e relembrar as dife

, rentes oportunidades em que participamos dos tradicion-ais Monthly Lun
: cheons promovidos pela Câmara, em New York, quando se reúnem empre

sários c personalidades exponenciais do Bràsil e dos Estados Unidos. Ao mes-
mo tempo, solicitaria se dignasse transmitir ao recêm-eleito Presidente Mr. 
Antonio GcbiJ,uer_os meus votos de uma profícua gestão nos próximos dois 
anos. 

Ninguém ignora, Sr. Presidente, que a Brazilian-American Chamber of 
Commerce,_ INC. tem, na sua conhecida sede de 22 West .48th Street, em New 
York, um autêntico estuário c ponto de convergência para onde acOrrem as 
mais conhecidas e categorizadas personalidades quando em trânsito, nessa 
grande metrópole, quando buscam apoio, informações ou serviços relaciona
dos com o desenvolvimento do intercâmbio comercial, económico e cultural 
entre o Brasil c os Esta_dos _Unidos. 

Era esta, Senhor Presidente, a comunicação que desejava fazer ao ensejo 
deste breve pronunciamento. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALliME (Pronuncia o seguin<e discurso.)~ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A comunidade tarauacaense viu-se para sempre privada da figura does
timado empresário e ex-prefeito Raimundo Ramos, desaparecido repentina
mente no dia 13 deste mês. 

Tarauacá, terra de seu berço, pela qual lutou e onde constituiu família, 
era por ele idolatrada. Sua morte causou consternação geraJ_ pelo alto grau de 
amizade de que desfrutava ali, graças à sua conduta de pessoa humilde, soma
da à sua bondade. 

Registro o infausto acontecimento como uma maneira de homenagear a 
memória desse companheiro que soube viver uma vida intensamente dedica
da ao seu próximo. ao município- de Tarauacá e ·ao Estado do Acre, bem 
como à sua f<~.mília, representJ.da pela sua digna esposa, professora Aracy Ra
mos e seus filho~ Raimundo Ramos Júnior e Ubiraci Ramos. 

Estou certo de que a imagem de Raimundo Ramos se perpetuou junto a 
seus companheiros e ao florescente município de Tarauacá. 

Resta-me prantear a sua morte, levando ao hospitaleiro povo de Taraua
cá as mínhas condolências, através do seu dinâmico Prefeito Antôriio Prado e 
da Câmara de Vereadores, à qual pertenceu, representada pelo seu Presiden-
te, Antônio Américo de Figueiredo. _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JliTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Sen-adores: 

Enquanto o PROÂLCOOL exibe um desempenho que resulta em uma 
oferta capa:t de apresentar-se duas vezes superior à demanda interna, o PRO
CARVÃO ainda engatinha na perseguição das suas metas, tanto pelas difi
culdades de processamento has minas, como sobretudo, pela insuficiência da 
demanda. 

Falando à Ga=eta Afercantil, a 20 de novembro do ano passado, dizia o 
Sr. Hélio Sérgio de Oliveira Vilaça, diretor de Operações da SIDERBRÁS, 
que "a siderurgia brasileira não consome mais carvão mineral nacional por
que ele não está à disposição". 

Explicando o fato, o Sr. Fláv-io Brinckffiann, diretor presidente da Com
panhia Río-Grandense de Mineração, advertiu que não se investe na pro
dução de carv5o sem contratos de compra previamente assegurados. 

Como se vê, estamos diante de um impasse, de um dilema: não se produz 
carvão porque não há encomenda prévia; não se compra o produto, pela es
cassez da oferta. 

Presente aos debates, que se travaram no Painel sobre o Carvão Bnisilci
ro, promovido pela Divisão de Alternativas Energéticas do Instituto de Enge
nharia, em São Paulo, o Sr. Manuel lgnácio Chaves de Mendonça, irmão e 
Secretário particular do Sr. At.ireliano Chaves, limitou-se a informar que a 
CNE liberara recursos para o Procarvão, oriundos do Fundo de Mobilização 
Energética, pendendo os ftnanctamentos de tratativas entre o Banco do Brasil 
e o BNDE, para concluir que 1981 fora "o ano um do Procarvão". 

Aproveitou-se a presença do informante, para dizer-se que, praticamen
te, nU o existe um órgão central que dite a política ca:rbonífera brasileira, e que 
•·precisamos de maior firmeza no uso de novas tecnologias". 

Já o Sr. JoUo Carlos Fragoso Linhares, diretor-presidente da Companhia 
Nacional de Mineração Candiota, também representante do parque cimentei
ro, udvcrtiu que a oferta de carvão se reduz já no gargalo dos transportes. 

Mais de oitenta por cento das reservas carboníferas são sítuadas no Rio 
Grnade do Sul, mais de metade em Candiota, que deve ser encarada como 
área prioritária de lavras, a exigir instalações portuárias e ligações ferro
viárias que se destínem ao transporte paru outros Estados. 

Basta assinalar que o custo do transporte é igual quando feito, por terra, 
até São Roque e por mur até São Luís do Maranhão, o que estaria a indicar a 
intensificação do uso da via marítima, capaz de reduzir o preço do carvão no 
destino. 

Respondendo à _alegação do diretor de Operações da SIDERBRÁS, o 
Sr. Augusto Baptist<.! Pereira, do Sindicato Nacional da Indústria de Extração 
de Carvão e diretor da Carbonífera Treviso S. A., explicou que o "carvão não 
tem para amanQ_ã de manhã, não é um pr_oduto de prateleira, pois uma mina 
se faz lentamente e depende de uma política nacional carbonífera". 

Enquanto isso aquele diretor. Hélio Vi laça, argumentava, nas suas expo
sições, como três premissas da SIDERBRÂS: 

I• continuar consumindo todo o carvão metalúrgico produzido no País; 
2' solicitar o incremento de pesquisas geológicas em todo o Brasil, em 

busca de jazidus de carvões coqueificáveis;-
3• criticar o custo do carvão metalúrgico nacional, que tem, nos últimos 

anos, ... crescido acentuudamente, onerando a siderurgia brasileira". 
Para tanto, apegava-se a uma comparação de custos entre o nosso e o 

carvão estrangeiro, esquecendo-se de que o brasileiro é pago em cruzeiro e o 
importado em dólares, para salientar que o custo do carbono efetivo do car
vão nricional é 24% superior ao do estrangeiro, pesando, ainda, em quarenta 
por cento no custo líquido do aço da SIDERBRÁS. 

Na verdade, durante os primerios dez meses do ano passado, o carvão 
pré-lavado subiu em 160%, o transporte ferroviário foi majorado em 120%, as 
despesas com o beneficiamento do carvão pré-lavado subiram em cinqüenta 
por cento, enquanto as portuárias se acresciã:m de-quarenta e sete por cento_. 

Para varrer a testada da SIDERBRÁS, sustentou o Sr. Hélio Vilaça que 
uma anúlise comparativa da importação do carvão com a exportação de pro
dutos siderúrgicos- excluídos os equipamentos e o serviço da dívida externa 
daquela siderúrgica- apresentou um saldo negativo de cinqUenta milhões de 
cruzeiros em 1979, mas, em 1980, huvia um '"'superavit" de dez milhões, que 
se elevou a dezoito milhões de dólares no ano passado. 

To.dos os aspectos negativos do problema não desmerecem, no entanto, 
a to!se segundo a qual o carvão se constitui numa boa opção para a superação 
da crise do petróleo, quando nossas reservas conhecídas atingem vinte e dois 
bilhões de toneladas, das quais mais de dezesseis bilhões no Rio Grande do 
Sul. 

Segundo dados da PETROBRÁS, as reservs energéticas brasieiras não 
renováveis não somam o equivalente a seis bilhões e novecentas mil toneladas 
de petróleo, das quais o carvão representa mais de seis bilhões e trezentos mi
lhões. 
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A propósito, afirma o Sr. Flávio Brickman, presidente da CRM: 

uA reserva brasileira de carvão só é- ultrapassada pelos três 
maiores produtores e consumidores do mundo, os Estados Unidos, 
a União Soviética c a China". 

Diarlte desses números c pelo fato de ser o Río Grande do Sul o detentor 
das maiores reservas,- o governo gaúcho e a inciatívã pri..;:r-acta local investem 
no pro_grama de expansão e diversificação daq~elas minas e dos segmentos 
consumidores. 

Explorando três minas, ·a Companhia RiQ:..grãfldense de Mineração já 
produz cerca de um milhão de toneladas por ano, devendo atingir, graça_s_ à 
mecanização, até o fim deste ano, 600 mil toneladas na '"Leão I"; 720 mil tow 
neladas_na mina do I ruí e 800 mil toneladas n_a de Candíota, com um desem
penho, no final de 1982, de mais de dois milhões e cem mil toneladas anuais, 
que se elevará a mais de três milhões em 1983. 

Costuma-se dizer que o nosso carvão não é de boa_qualidade, mas o Se
cretário de Energia do Rio Grande do Sul sustenta tratar-se de um equívoco, 
advertindo: 

"Ele é apenas diferente. Mas se for usado com tecnologia de
senvolvida e de nosso inteiro cOnhecimento, com equipamento ade
quado, tem rendimento igual a qualquer carvão do mundo." 

Apoiado pelos mineradores, o Sr. Romeu Ramos defende, entre outras 
iniciativas elementares num plano de aproveita-mento do carvão nacional, as_ 
seguintes: 

a) compromissos firmes de compra de carvão, com forneciniento de lon
ga duração e assumidos com a antecedência indispensáVel, para permitir a 
implantaçi:io das minas; 

b) linh<.~s de crédito adequadas il indústria de mineração, já parcialmente 
existente com o programa de mobilização encrgétiCa;-

c) política de preços que assegure o lucro e a_capitalização das empresas 
carbonifer<.~s; 

d) desburocratiwção dos pedidos de financiamento ·e-das tiêen_ças para 
importação de equip<.~mentos, peças e componentes; 

e) pi<lnejamento energético a longo prazo, com crescente participação 
do setor c<.~rbonífero; 

f} criação de um organismo central, ágil e desburo_cratízado, para coor-
denar a execução da_ politica carbonífera; . 

g) maior fiririCza nas decisões de acompanhamento, uso e absorção de 
novas tecnologias de produção e consumo do carvão mineral. 

O projeto de substituição do óleo mineral pelo carvão, financiado pelo 
Banco de Desenvolvimento do Río Grande do Sul, representou uma redução 
de quase 180 mil toneladas no consumo de óleo, em 1980, enquanto, em 1981, 
tal economia se elevou, naquele Estado, a mais de três trilhões de toneladas. 

No ano passado, mais de sessenta caldeiras e duzentas fornalhas haviam 
sido substituídas em empresas gaúchas, intensificando-se, no Est_ado, os pro
gramas de utifíz<.ição do carvão mineral <.~través de outras técnicas, que in
cluem a produção de gás de carvão: a liquefação indireta, via gaSeificaçãõ; ã 
liquefação direta, por hidrogenação e destilação pirólise, técnicas-em que se 
obtêm gasolin<.~, óleo diesel alcatrões e- gás combustível. 

Salientou o Sr. Romeu Ramos que "a grande difiCUldade para a implan
t<.~ção dcsws técnicas reside nos elevados ínvestirrle-n"fos eXigíveis em tais pro
jetes''. acrescent<.~ndo: 

"Como estamos numa f<.~se de retração de recursos, a priorida
de dos nossos programas se dirige para a combustão direta do car
vão. Mas não há dúvida de que essas técnicas poderão s_er adotadas 
no futuro, porque é inevitável o uso de carvão e suas inUineras. alter
nativas. Como o carvão energético é um prOduto lançado no merca
do em gwnde quantidade, a infra-estrutura: viária não tem, ainda, 
condições julgadas satisfatóri<.~s para atende~ à_~emanda." 

Apesar do entusiasmo-dos g<.~úchos, em quase três anos depois de lança
do, o Programa Nacional do Carvão teve sua meta reduzida em 35%, ou seja, 
do equivalente a 179 mil barris de petróleo por dia, para I 10 mil barris equi
valentes. 

Em declarações prestadas à imprensa, em- fins do ano passado (Gazeta 
Mercantil. 24 dej<.~neiro d.e 1981 ), o Ministro César Cais, diante do atraso ve
rificado no Procarvão, salientou não-acreditar na revisada est_Lm_ut_iv;:t de 110 
mil barris pam 1985, sem arriscar-se a qualquer outro prognóstico. 

Significo_u que isso não é d_es_animador, pois o P<.~ís, nesse perfodo, substi
tuirá as importações de 50-0 mil barris/dia de petróleo, com o desempenho 
dos poços nacionais. 

O principal cntmve ao Procarvão teria sido a demora de um ano na apre
sentação e análise dos projetas de mi_neraçào e gaseificação, além da mudança 

de critérios na concessãq de recursos federais para as usinas de gás, quando se 
decidiu que a União, em lugar de alocar recursos a fundo perdido, cobraria 
juros e correção monetária, limitada esta a 4_0% das ORTNs para os projetes 
de mineração e a 50% para os de gaseificação. 

Entretanto, no ano passado foram liberados oito bilhões de cruzeiros 
para projetas de mineração, além de três bilhões para usinas de gaseificação. 

O Sr. Ney Webster, Diretor-Presidente da COmpanhia Auxiliar das Em
presas Eléiricas Brasileiras (CAEEB) declarou, em 12 de novembro do ano 
rassado (Ga=eta Mercantil, piig. Tó), que, "em 1985, a substituição de ól<:o 
combustível pelo carvão mineral, no parque cimenteiio nacional, atingirã so
mente 75 a 80 por cento e rião os cem por cento esperados". 

Já o Sr. Marcelo Ferraz do Am<.~ral, da SINDIMAQ, afirma: 

~·os dados oficiais mostra '11 que uma dispOsição governamen
t<.~l de investir 1_.2 bilhões de dólares no Procarvão, até 1985, levará 
apenns n um terço da produçãO programada pelo Procarvão." 

Naquele ensejo, o Sr. Gurgel Valente, Dir"etor qa CAEEB, previa, para 
este <.~no. a produção de seis milhões de toneladas, ou seja, três milhões e seis
centos mil de carvão-vapor para as cimenteiras e dois milhões e quatrocentos 
mil tonclad<.~s para as empresas termoelétricas, _ 

Esperamos que se confirme esse prognóstico, que resultará na redução 
-de <.~preci~Vel quantidade de-óleo im-portado. 

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

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

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Em 
documento de protesto <.~ssinado por mais de 400 citricultores e representan
tes de sindicatos das regiões de Bebedouro, Monte Verde Paulista, Cajobi, 
Marcondésia, Monte Azul Paulista, Pirassununga, Leme, Monte Alto Piran
gi, Santa Rita do Passa QUartO, Porto Ferreira e Jaboiicabal, os produtores 
paulistas mostram-se inconformados com os preços pagos pela laranja nacio
nal. 

"É necessária a uni-ãó de todos os prodUtores numa campanha aberta, 
alertarido o governo e órgãOs c0inpetei1tes-para o truste que as indústrias es
tão montando em prejuízo dos produtores e empregados do setor", diz o do
cumento. E coffipleta: "OS citricUltores encontram-se deveras preocupados e 
insatisfeitos com as negociações do preço mínímo do ano passado, safra 
81/82. E m<.~ís ainda com as do preço mínimo da safra 82/83, as Cfuais estão 
tom<.~ndo um rumo completamente adverso à situação geral do comércio de 
suco concentrado no Brasil e no mundo, principalmente após o ocorrido nos 
Estados Unidos, onde as geadas e nevascas consecutivas de 1981 e 1982 trou- 1 

xeram grandes prejuízos para o setor, os quais deixaram sem dúvida alguma 
um vazio não só naquele país como no mercado mundial de suco concentra
do". 

Os citricultores argumentam que nesta hora que deveria ser benéfica aos 
produtores brasileiros, os líderes du setor e industriais vêm pregando o pessi
mismo, e doutrinando, não só produtores como o governo, com urna campa
nha negativa de preços e condições de pagamento, tentando tirar o ganho que 
durá <~os produtores a base para sustentar sua cultura nos próximos anos e 
enfrent<.~r a concorrência dos outros países produtores. Lembram, ainda, que 
a Iarinja Umerlcana estava cotadã de CiT900,00 a Cr$ 1.440 em dezembro de 
1981, antes portanto da nova geada, ao passo que o preço mínimo jâ divulga
do L:hega a apen<.~s CrS 600,00 por caixa no Brasil. E. para os signatários do 
manifesto, com tudo isso "alguns vão ganhar muito dinheiro, menos o produ-
tor". -

Assim, <~o registrar no Congresso Nacional a manifestação dOs produto
-res de laranja do Estado de São Paulo, apelo ao Senhor Ministro da Agricul
tura e demais autoridades federais no seritido .de procederem à revisão dos 
preços mínimos estabelecidos para a safra 82/83. 

1:: preciso defender <.1 agricultura, como base insubstituível da economia 
brasileira. 

De forma clara e cadu vez mais veemente, todos os grandes setores da co
munídade na_cional vêm se m;;tn_ifestando n.o sentido de passar da "passivida
de: tutel<.~da" à "'participação responsãver~. 

Oentre esses setores_ tem p<.~pel destacado a juventude. No último dia 4, 
jove~s p~-Ulistas,-a ~xefuf,Jo do Ctue vem ocorrendo em todo o país, reuniram
se através de represent<.~ntes credenciados para constituir o setor jovem do 
PMDB do Est<.~do de SUo Paulo. O encontro foi de grande significação, pois 
~lli_'{am presentes cerca de L500 jovens e 378 delegados de todas as regiões 
do Est<.~do, democr~ticamente ~scolhidos em seusrespectivos diretórios muni
cipais e distritais. 
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Na oportunidade, foi eleita uma executiva prOvisórTã que deVerá elabo
rar o estatuto do setor c organizar encontros regionriís-para-escolha-ae repre~ 
sentantes na comissão. 

Com este importante exemplo, mobiliza-se a juventude para colaborar 
com o PMDB na grande tarefa de organização popular e construção da de
mocracia no Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Nada mais havendo a tratar. 
vou encerrar a pre..<;ente sessão, dis_ignando para a sessão extraordinária das 
18 horas e 30 minutos, anteriormeri:te ConvOcada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 
1981 (n'i' 89/81, na Câmara dos_Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Cooperação Econômica e Industrial entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil c o Governo da República Portuguesa, concluído em Lis
boa, a 3 de fevereiro de 1981, tendo 

Pareceres faroráreis, sob n9s 86-A e 87, de 1982, das Comissões: 
.=;de Re!aç6es Exteriores: c 
......... de Economia. 

-2-

Discussão, em turno único. do Projetod~_Decreto Legislativ<;J n~ 22, de 
1981 (n' 93(81. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
para a ConcessãO de Privilégios e Imunidades à Secretaria do Comitê de Ação 
para o Estabelecimento da Rede de Informação Tecnológica Latino
Americana- RITLA, assinad.o entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Sistema Latino-Americana-SELA. _em Caracas, a 3 de fevereiro de 
1981. tendo 

_fj;!J:__eJ::f!X·tfa_wy_tiy!__i_.~'=-~9~b _n~ __ §ª--~--ª-9~--~~ l_~?-'--_~~-0Ç_o_n:dssões: -de R dações Exterfõfe.~: e-- -- -------- -- - - -
-de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDE:"'TE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão. 

( Lemnta-se a .'lessão à$ 18 horas e !5 nzinutos.) 

ATA DA 40ª SESSÃO, EM 15 DE ABRIL DE1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA --

PRESIDI':NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO. 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-_SEPRESENTESOS_SRS. 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Evandro 
Carreira- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes -Jar
bas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Ferna.ndo freire- José Sarney 
- Alberto Silva - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Jos.é. Lins -
Mauro Benevides- Dlnarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena
Aderbal Jurema_- Nilo Coelho_- João Lúcio- Luiz Cav;dcante --Teotô
nio Vilela- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhàes __ ~L_o
manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardo~o- João Ca.Imon- A_tpat:al 
Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Sat_u_rnino ~Itamar Fr::tnco ":":"""=A.m;t_:
ral Furlan - Franco Montoro --Lázaro Barboza- Mendçs. C~-ll~le:_---:.-_A_f
fonso Camargo- José Richa- Evelásio Vieira __::_Lenoir Vargas- Pedro 
Simon -Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É 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 CÁMARA N' 41, DE 1982 
(N' 1.652/79, na Casa de origem) 

Altera dispositivos das Leis nvs 3.857, de 22 de novembro de 
1960, e 6.533. de 24 de maio de 1978, e dá outras providências. 

O Congresso Nacio_nal decreta: , _ . 
Art.l' Osarts.56e57daleino3.857,de22denovembro'de !960,pas· 

sam a vigorar com a seguinte redação_: 

"Art. 56 As ínfrações ao disposto nesta lei serão punidas com 
multa de 2 (duas) a 20 (vinte) vezes o maior v_alor-de-refeT_êpda pre
visto -no parágrafo único do art. 2~'- da Lei n'? 5:205, de 29 cje abril de 
1976, calculada à razão de um valor de referência por empregadO 
em situação irregular. 

Parágrafo único. Em caso de reincidencia, embaraÇÇJ ou re
sistência à fiscalização, emprego de artifíciO ou simUlação c;Õ_ITI o ob
jetiVO de- fraüd3Ya lei, a mUlta será aplicada em seu valor máximo. 

-~_r_t. .5_7_, ,9 _erppr~g~do~ punido na forma do ar_tigo anterior, 
enqllaittO não -regularizar a situaçãO_ que deu causa à autuação e não 
rêcolher a multa aplicada, após esgotados os recurso cabíveis, não 
poderá: 

_I- receber _qualquer benefício, incentivo, Ou subvenção conw 
cedidos por órg~os públicos; 

II- obter liberação para exibição de programa, espetáculo ou 
PrOdu-ÇãO~--opC-10 -óijãO Õu-illtorià_Qdi- COITipeteilte.'' 

Art. 2• O iniciso III do art. 7• da Lei n' 6.533, de 24 de maio de 1978, 
passa a ter a ~~guinte redaçãá: 

"Aft: 79 ''-'-''''''''''Y~~~-··,-•,-~••••'"•r•o•~•••••~•• .... • 
I- o~·"· •. ~.-.,·'"'··'" ,o,,, ..••.. _. ..•••... "" ....... _. 
11- '.-......... ····- .-.•• "---~---·-·., ................ . 
III- atestado de capacitãÇãõ Prof'rSs'ional fornecido pelo Sin

dicato representativo das categorias profissionáis e; em carâter sUb
sidiário, pela respectiva Federação ou Confederação, sucessivamen
te." 

A~f. "39 O e"xer~ício da prOfissão de músico, de que trata a Lei n9 3.857, 
·de 22 de novembl-oqc;_l9§Qt.ex_ige_~_Ittrato de t~abalho padronizado, nos ter
mos das instruções a serem expedidas -pCTO~fi"tl(stério do Trabalho. 

S }v A contratação de trabalho dos músicos obedecerá, no que couber, 
às disposições sobre contratos e notas contratuais constantes da Lei n~' 6.$33, 
de 24 de maio de 1978. 

§ 2_9. O Çõ]H(ato ~a nota_contratual_pod~_rãq_ reunir, no mesmo instru
mento, os integra-ntes d_e conjunto, orquestra ou elenco, mediante adaptação 
dos· respectivos modelos. 

Art. 411 Esta Lei entra em vigor n·a -data de sua publicação. 
Art. 5 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇ.II.O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇ.II.O 
DAS COMISSOES PitRMANENTES 

LEI N.0 3.857, _ _D~ _2~ DE DEZEMBRO DE 1960 
Cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a 

regulamentação do exercído da profissão de músiCo,- e dá 
o~tras providências. 

CAPiTULO VI 
Das Penalidades 

Art. 56. O.infratõr de quaJ.quer· â!spos!tivo d~sta lei será pu
nido com a multa de Cr$ I. 000,00 (um mil cruzeiros) a Cr$ ..... 
10.000,00 (dez mn cruzeiros), de acordo com a gravidade da In
fração e a juizo da autoridade competente, aplicadas em dobro na 
reincidência. 
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Art. 57. A oposição do ell!pregado sob qualquer pr,eteJCto, à 
fiscalização dos pre-ceitos dest~ l~i_ con.s:titul_infração grave, Passí
vel de multa de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiro.>], aplicada em 
dobro, na r.eincidência. 

Parágrafo único. No caso de- habitual infração d.,OS preceitos 
desta-lei será agravada a penalidade, podendo, inclusive, ser -deter
minada a ip.terdição- dó estabelecimento ou suspensão da ativida
de_ exercida em qualquer local pelo empregador. 

LELN.0 6.533, DE 24 DE MAIO DE 1978 

DispÕe sobre a regulamentação das profissões de Ar
tista e de Técnico em Espetáculos de Diversij.es, e d_á _outras 
providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congr_esso Na.~io:nal decreta .e: eP. ~:;t.ncjQ:pº ~, 

seguinte Lei: 
Art. 1.0 o exercício_ das profissões de Artista e de Técnico 

em Espetáculos de_ Diversões é regulado pela presente Lei. 

Art. 2.0 -- Para os efeitos __ desta Lei, é considerado: 
I- Artista, o profissional que cria, interpreta ou e_xecuta obra 

Jie caráter cultural de quaiquer natureza, para efeito de exil:)iç_ão 
ou divulgação pública, atr-avés de meios de comunicaçãQ de _massa 
ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública; 

II - Técnico em Espetáculos_ de Diversões, o profissional que, 
mesmo em caráter auxiliar, participa, individualmente ou em 
grupo, de atividade _profissional ligada diretamente à elaboração, 
registro, apresentação ou conservação de programas,--espetãculos e 
produções. · · · 

Parágrafo _único. ___ As denominações e des.crições ~das funções 
em que se desdobram as atividades _de Artista e de r;récni_co em 
Espetáculos de Diversões constarão do regulamento desta LeL 

Art. 3.0 Aplicam-s_e as disposições desta Lei às pessoas físicas 
ou jurídicas que tiverem a seu ser:v-iço os profissionais definidos 
no artigo anterior, para re_alização de espetáculos, programas, pro
duções ou mensagens publicitária.s. 

Parág~::ifo único. Aplicam-se, igUalmente, as disposl_ções_ des
ta Lei às pessoas físicas ou jurídicas que_ agenciem colocação _de 
mão-de-obra de profissionais definidos no artigo anterior. 

Art. 4.0 As pessoas físicas ou jurídicas de que_ trata o a:rtlgo 
anterior deverão ser previamente inscritas no Ministério dO Tra
balho. 

Art. s.o Não se incluem no disposto nesta Ler os- -T~i:_os 
em Espetáculos_ de Diversões que prestam serviços _a empresa de 
radiodifusão. 

Art. 6.0 o exercício das profissões de Artista e de Técnico 
em Espetáculos de Diver$ões requer prévio regiStro na. _P.elegaCia 
Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, o qual terá 
validade em todo o território nacional. 

Art. 7.0 Para registro do_ Artista ou do Técnico em Espet~
culos de Diversões, é necessário a apresentação de: 

I - diploma de curw superior de Diretor de Teatro, Coreó
grafo, PrOfessor de Arte Dramática, oti outros cursos semelhantes, 
reconhecidos na forma da lei; ou 

II - diploma- ou certificado oorre:;ponc!ente às habilitações 
profissionais de 2.0 Grau de Atar. Contra-regra, Cenotécnico, _SO-:
noplasta, ou outras sem-elhantes, reconhecidas na forma da lei; ou 

III - atestado de _capacltação profissional fornecido pelo Sin
-dicato representativo das_ categorias profissionais e, subsidiaria
mente, pela Federação _ _res:gectiva. 

§ 1.0-- A __ entidade sindical deverá conce,Q._er _o.u __ negar o ates
tado mencionado no item III, no prazo de 3 Cttês} _ çlias út~is, _ 
podendo ser concedido o registro, ainda que provisó:cto, se faltar 
manifestação da entidade sindical, nesse prazo. 

§ 2.0 Da decisão da entidade sindlcal que_ negar a c.ancessão 
do atestado mencionado no Jtem III deste artigo; caberá recurso 
para o Ministério do Trabalho, atê 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência. · 

Art. 8.0 o registro de que trata o artigo anterior poderá se:t: 
concedido a titulo provisório, pelo prazo máximo de--1 cum) g_po, 
.com dispensa do atestado a que se refere a· item m do ,mesm.a 
artigo, med'iante indicação conjunta dos Sindicatos d\3 emprega
dores e de empregados. 

Art. 9.0 O exercício das profissões de que trata esta lei exig-e 
contrato -de trabalho padrQn!~_~do, ngs ter_mos de _instruções a 
serem expedidas pelo Ministério do Tr.a_balho. 

§_L~ Q_ .contrato de ti::;J.baJ.h,_a _§:~r~ :v:j.s?-dO pelo Sindicato- re
presentativo da categoria profissional e, subsidiariru;nenteA pela 
F'ederação respectiva. como condição para registro no Ministério 
do Trabalho, até a véspera d'a sua vigência. 

§- 2-.0- -A entidade sindical deverá_ visar ou náo o contrato, no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,_ findos .as quais ele poderá 
ser registrado no. Ministério do Trabalho. se_ faltar a manifestação 
.sindical. 

_____ J _3_:,0 :p_g .. ~doe • ..ci .. s$.9 .. ,ç!-ª-~11 .. tk~dio~g_e~ft .. i~.-íC~k.ilf"'~~~j.~r -o;. vü:~tq, ca
bera recurso· para o _MiniSter_ do. 'l'.taba.J..[J,Q ... _ . -· 

Art. 10. O_ contrato de trabalho .conterá, obrigatoriamente: 
I - qualificação das partes contratantes; 
II-~ p!azo- de- v:igéricia;. 

IIL ........ _natureza da_ função profissional, com definição das 
obrigações respectivas; 

_ -.. ~ :nz:..-:-:-_ ti11,1lP .9Q programa, ~s_p~t;içy19 _ou prod~ção,_ aind'a que 
_provisório, com indicação do personagem nos _casos de co_ntrato 
Pór tempo- determiilado; --

V --locais onde atuarã o contratado, inclu.sive os opcionais; 
V.:I -:--_ jornada de _trabalho. com especificação do horário e 

intervalo de repouso; 
VII:- _remuner_a,ção e sua formÇt._g_~_l)3,.gi!J:.ll~A.tp;_ 
VIII _____; disposição sobre_ eventual inclu-são do nome do _con

tratado no crédito de apresentação, cartazes, impressos e pro
gramas; 

IX -_ Q.'ia de folga_ :;sema~al; 
X - ij uste sobre, viglgens e d~I;;lol?amen.tos; 

· XI-- p~;{tíi>-db---ae re-àllzaçãd-.::d:e~-trabanioS ·cõinplementares, in
clusive dublagem, quando pusteriores à execução do trabalho de 
interpretação objeto do contrato; 

XII - número da Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
Parágrafo único. __ NOs.-ConiràtQ{dé trá.b"alho. por -tempo inde

terminado deverá constar, ainda,_ cláusula relativa_ ao pagamento 
d_e_ ad.lcional, devidO-- em_ ca.so de desloca:rrrenJo para prestação de 
s.erviço fora da cidade ajustada no contr:ato de trabalho. 
-<=~Art. 11. P ... cláuSula de· exclusi~id·ade _não i-mp~dirã o Artista 

ou Técnico em Espetáculos de Di~"er.sõe.s. ria pre.s_tal" ___ s_erviç_os a 
outro empregadDr em ath'idade _diversa da ajustada no contrato 
de trabalho, des_c:'j_e _qu_e em out:ro. meio de _ç_QtntU1_i_ç_a_ção. e sem: que 
se caracteriz_e prejuízo para o contratante com o q11:a1 foi assinada 
a cláusUla -de eXclu.sividade_ 

_AI-t. 12. o en;tPre_~a,dor _poderá utilizar trabalho de profissio-
--nal, medianfe nota contr·~-tual, para substituição de Artista ou de 

Tééhico em Espetáculos de DiversQes,_91,1 para prestação de serviço 
caracteristicamente eventual, por prazo não superior a 7 (sete) 
dias consecutivos, vé.dada a_ UtiliZação desse mesmo profissional, 
nos 60 (sessenta) dias subscqüentes, por essa forma, pelo mesmo 
emp_re_gªd_Qr. 

Parágrafo-único.- O Ministério do Trabalho expedirá instru
ç_ões -sobre a utilização da_ nota contratual e aprovará seu modelo. 

Art. 13. Não_será.pérmitidá a Cessão--ou promessa de cessão 
de direitos auto~ais e __ conexos q~c,oncnte.s da Pf"~stação de serviços 
profissionais. - - -

Pa~ágrafo único~ Os direitoS autorais e conexos dos profis.sio
nais _ser_ão- devidos_~ém c:'!.e_~o_g_ênç~ _g~~~d_a,_ t:~c~,~çãQ ~~o obra. 

Art. 14-. Nas mensagens publicitãrias, feitas para cinema, te
levisão ou- para serem divulgadas por outros veículos, constará 
do contrato de trabalho, obrigatoriamente: 

I - o nome do produtor, do anunciante e, se houVer, da 
agência de pu!JI~_cidade para quem a mensagem -é produzida; 

rt - o---tempo de-- exploraÇão comercial da menSagem; 
rrr· _;-'fh;)rodutO a-: ser PrOrilOVfdo; 

IV - os veículOS através dos quais a mensagem será exibida; 
V - as praças onde a mensagem será veiculada; 

-- -- -- -

VI -o tempo de duração da mensagem _e- suas características. 
Art. 15. O Contrâto de trabalho e a nota contratual serão 

emitfdOs com numeraÇão Sucessiva--e,- em ordem cr-onológica. 
Pa.rágrafo único. b,s Qocumentos_ de que trata este artigo 

ser_~o n~mados _l?elo menos em duas vias pelo con~ratado, fic~ndo 
umã delái!rêhí-seu po~~r. -- · -··- · · 

Ar:t. 16. O profissional não pod-erá recusar-se à autodublagem, 
quando couber_ 

~tafo úni~o. Se_o_.empi-egador ou to!nador de serviços pre
ferir a dublagem por terçeiros, _ela só poderá ser feita com autor!-
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zação, por escrito, do profissional, salvo se for· reali2;ada _em língua 
estrangeira. 

Art. 17. A utilização de profissional contratado por agência 
de locação de mão-de-obra, obrigará o tomado_r de serviço >\)Olidaria
m.ente pelo cumprimento das obrigações legais e contr;;ttuais, se se 
caracterizar a tentativa, pelo tomador de serviço, de utilizar a 
agência para fugir às respon.sabilldades e obrigações decorrentes 
desta Lei ou de contrato. 

Art. 18. O C_QmparéC1mento do profissional na hora e np_ I11gar 
da convocação implica a percepção íntegfal do salário, mesmo 
que o trabalho não se_ r_ealize por motivo independente de sua 
vontade. 

Art. 19. o profissional contratado por prazo determinado não 
poderá rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, sob pena 
de ser obrigado- a indenizar o empregador dos prejuizos que desse 
fato lhe resultarem. 

P.arágrafo único. A indenlzação.Qe que t:r;3.;~~ e~te a.rt!go.;n~_o 
poderá exceder àquela o. que teria direito o empregado em idênticas 
condições. 

Art. 20. Na rescisão sem justa causa, no distrato e·na cessa
ção do contrato de trabalho, o empregado poderá ser assistido pelo 
Sindicato representativo da categoria e, subsldiartamente, pela 
Federação respectiva, respeitado o disposto no artigo 477 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

Art. 21. A jornada normal de traballul. dos profissionais de 
que trata esta Lei, terá nos setores e attvldades __ .res_pectivQ~,. ªs 
seguintes durações: 

I -Radiodifusão, fotografia e gravação: 6 (seis) horas diárias, 
com limitação de 30 (trinta) horas semanais; 

II"- Cinema, inclusive publicitário, quando em estúdio: 6 (seis) 
horas diárias; 

m- Teatro: a partir da estréia do espetáculo terá a duração 
das sessõ_es, com 8 (oito) sessões _sema.nais;_ 

IV- Circo e variedades: 6 (seis) .l:loras. diárias,_CQJI1 limitação 
de 36 (trinta e selsl l:loras semanais; 

v - Dublagem: 6 (seis) horas diárias, com· !imitação de_-40 
(quarenta) horas. semanais. 

s 1.0 o trál:ialho prestado além d<~,S limJtaJ;~s qi.:í.J:ias .Ql!. .;as 
sessões semanais previstas neste artigo será considerado e:x.t:r;aordi
nário, aplicando-se-lhe o di.sposto nos artigos 5'9 a 61 da Çonsolida
ção das Leis do Trabalho. 

§ 2.0 A jornada normal será dividlda .em_2_ (c!.ois) Jllf.nos, ne
nhum dos quais poderá ex:c.eder de... 4 (quatro:) ]J..QrM1 _:res_L"!e~tago o 
intervalo previsto na Co:p.solldaç§.p- d?s t~~ _çio t'p:tQ~].l).q. __ _ 

§ 3.0 Nos espetáculos ·teatrais e circens~, des4e _que_ su_a fl:atu
reza ou tradição o exi.jam, o intervalo poderá, em benefício do 
rendimento artístico, ser superior a 2 (duas) horas. 

§ 4.0 Será computado como trabalho efetivo o temrp-crem que 
o empregado estiver à disposição do empregadqr, a _con_t~ _d~ sua 
apresentação no local de trabalho, inclusive o_ período destinado 
a ensaios, gravações, dublagem, fotografias, car.acterização, e tod? 
àquele que exija a presença do Artista, assim coma o delrtJJJ.aO.o a 
preparação do- ambiente, em termos. de cenografia,_ ihpn.i:qação e 
montagem de equipamento. 

§ 5.0 Para. o Artista, integrante de elenco teatral, a )ornada 
de trabalho Poderá ser de 8 (oito) hor~, _ (iprante _ q __ período de 
ensaio, respeitado o int-ervalo previsto na_ CQD.Soli{iação. ,.d~-- Le~. 
do Trabalho. 

Art. 22. Na hipótese de exercício concomitante .de !un_ç_ões 
dentro de mna mesma atividade, será assegurado ao profissional 
um adicional mínimo de 40% (quarenta por- cento), pela fuhçã·o 
acumulad~, tomando-se por base a função rhellior remunerada. 

Parágrafo úniCO. É vedada a acumulação d-e mais de duas 
funções em decorrência do mesmo contrato .cl.e Jiral:>alb.P •. 

Art. 23. Na hipótese de trabalho executado .fora do local 
constante do contrato de trabalho, correrão à conta do emprega
dor, além do salário, as despesas de transporte e de alimentação 
~ hospedagem, até o respectivo retorno. -

Art. 24. É livre a criação interpretativa do Artista e do Técni
co em Espetáculos de DJVersões, respeitado o texto da obra. 

Art. 25. Para contratação de estrangeiro domiciliado no ex
terior, exigir-se-á. prévio recolliimento de importância equivalente 
a 10% (dez por cento) do valor total do ajuste .à Caixa Eco!:!Õmica 
Federal em nome da entidade sindical ela categoria profissional~ 

Art. 26. o fornecimento de guarda-~oupa e demais recursos 
Indispensáveis ao cumprimento· das tareias contratul!is será de 
responsabilidade do empregador. 

Art~ 27 _ Nenhum Artis_ta ou__':('écnico em ~petáçulo de Diver
sões será obrigado a interpretar ou participar .de trabalho passível 
de pôr em rl.sco sua intJ~gridade física ou mo~l. 

Art. 28. A contrataçãu de figurante não qualificado profissio
nalmente, para atuação espor:>dica, determinada pela necessidade 
de características artisticas da qbra, poderá ser feita pela forma 
da Indicação prevista no artigo 8.0 

Art. 29. Os filhos dos proflss!onai.s de que trata esta Lei, cuja 
ativldade seja itinerante, terão assegurada a tran.s:rerência da ma
trícii!a. e cons-eqüente vaga nas escolas púl>licas locals de L0 e 2.0 

Graus, e autorizada nas escolas particulares desses níveis, mediante 
apresentação de certificado da escola de origem. 

Art. 30. Os teXtos destinados à memorização, juntamente com 
o .roteiro Q.e gravaç-ão ou plano de trabalho, deverão ser entregues 
ao profissional com antecedência minima de 72 (setenta e duas) 
horas, em relação ao início dos trabalhos. 

Art. 31. .Os ·profissionais- de que trata esta Lei têm penhor 
legal sobre o equipamento e todo o material de pr<:>priedade do 
empregador, utilizado na realização de programa, espetáculo ou 
produção, pelo valor das obrigaçõ_es não- c:çr.mpridas pelo _empre-
gador. ---

. Art. 32. ll: MSeg1úado ·o l;llroito ao ·atestado de _que trata o 
Item rn do artigo 7.0 _ ao Arti.sta ou Técni()O em Espetáculos de 
Diversões que, ·até a dat~. da pUblicação desta Lei, tenha exercido, 
coroprovadamente, a respçctiva profissã~o. -

Art. 33. As infrã.ções ao dispo_sto ne::;;ta Léi serão punidas com 
multa de 2 (duas) a 20 (vinte) vezes o maior valor de referência 
previsto no_ art_igq_ 2.?1 _ _pªrágrafo único, da ;Lei n.0 e. 205, de 29 de 
abril de 1975, citlculacta à· razão de um valor de referência por 
empregado ·em situação irregular. 

Parágfafo úhlCO: Eih caso d$- teincid_êneia, ~~baraço ou re
slstênela -a-fiscalização, emprego de artificio ou simulação_ CQlll 9 
objetivo de- fraudar a Lei, ~ multa s~rá aplicada em sEm valor 
máximo..:-- --- --

Art. M. O empregador pullido na forma do artigo anterior, 
enquanto não regularizar -a -.situação que· deu causa à autuação, e 
não recolher a multa aplicada, após esgotados os recursos cabiveLs, 
não poderá·:-
- ~I- r~ceber qualquer bE!~eri:CiO, mCentivO ou subvenÇ-iO _ Coilce-

-- didos por órgãçs públicos; · , · 

n - obter liberação para exibição de programa, espetácu!o, 
,_ óu __ -rrõd~2ãb, pelo_ §r~ao ou ~ntor~~de:__eompetente. 

·-=---.~.~Art. 3.5. __ Aplicam-se·-·aos Artistas e Técnicos em E'spetâ.cuios 
de Diversões .as .. normas da .legislação dQ__trabalho, exceto naquUo 
que for r~_gulado de forma dif~rente nesta Lei. 

Art. 36. O Poder Executivo. :regulamentará esta. Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias a contar da. d_ata de _sua publicação. 

Art. 37. Esta Lei entrará em vigor no dia 19 de. agosto de 
ll)78, revogadas as ÇÜ,Sp_OS_içõe_~ Cm COJ:!.tr?,ti_O, espec;ilalmente O art. 
35, o ~ 2. 0 do art. 480, o Parágrafo único do art. 507 e o art. 509 
da Con:::olidação da.s_Leiª __ dq _TraQalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n.0 o.452,.de 1943, a Lei n.0 1ill, .de 1947, e a Lei n.0 301, de 1948. 

~ ( Âs Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

.PA~.1\C:f~E.~ 
· PARECERES NoS 123 E 124, DE 1982 

PARECER No 123, DE 1982 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 351, de 1981 
(n~ 542/81, na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do SeDado Federal, proposta para que seja autori
zado o Governo do Estado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e 
seis-milhõe-s--e ·setece_ntos--m1I cruzeiros). 

Relator: Senador José Caixeta. 

Çorn a Mensagem n9 351/81, o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado Federal pleito do Goyerno do Estado de Goiãs, que 
objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvoh~_imento Social, as ~eguintes ope
rações de-crédito: 

"A- Valores: Cri 1.459.800.000,00 e Cr$126.900.000,00, lo' 
taiizando Cr$ 1.586. 7Õo.ooó;oo; · · · · 
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B- Prazos: 
1 - de carência:- 3 e 2 anos; 
2- de amortização: 12 e 10 anos; 
C - Encargos: 
l -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;_ 
2 - correção monetãria: 40% do índice de variação das 

ORTNS, calculada no último dia de cada trimestre civ1[ e capitaliza:.. 
da durante todo o período de vigência de contrato; 

D - Garantia: vinculação de cotas do Fundo de ParticfJ)içãO
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (FPE); 

E - Destinação dos recursos: ampliação, reforma e equipa
mento da rede estadual de ensino de i"' e 29 graus e à implantação de 
1 (uma) unidade mista de saúde." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo deferimento do pe
dido por entendê-lo técniCo e financeirarriente VíâvC:l, não devendo os seus en
cargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximoS exercí
cios. 

No mérito, o empreendimento a ser financiado pela presente operação 
de crédito se enquadra nas diretrizes operacionais do F AS e tem grande faixa 
de retorno custo-benefício para a região beneficiada pelo PrOjeto. 

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 21, DE 1982 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar em Cr$ 
1.586.700.0004 00 -(um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e se
tecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 É o Governo do Estado de Goiás, nos tei'ritos do art. 29 da Re

solução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a ele
varem Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e seis milhões e 
setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar empréstimo no valor global acima, junto â Çaixa Eco
nômica Federal, mediante a utilizaÇão de recursos do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social, destinado- à ampliação, reforma e equipamento da rede 
estadual de ensino de 19 e 29 graus e à implantação de 1 (uma) unidade mista 
de saúde, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982. - José Richa. Presidente -

José Ciiixeta, Relator - Benedito Canellas - Bernardino Viana ---=. Luiz Ca
valcante- Lomanto Júnior-- JoSé Lins - Gabriel Hermes, 

PARECER No 124, DE 1982 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n<:' 21, de 1982, da Comissão de Economia, que "autoriza o Go
verno do Estado de Goiás a elevar em Cr$ 1.586.700.000,00 {um bi~ 
lhào, quinhentos e oitenta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna." 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Projeto de Resolução sob exame, de autoria da ComissãO de Econo
mia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 
351/81, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado 
de Goiás a elevar em Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinhentos e oitenta e 
seis milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar empréstimo no valor global acima, jun
to à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado à_ ampliação, reforma e equi
pamento da rede estadual de ensino de J9 e 29_ graus e à implantação de I (u
ma) unidade mista de saúde naquele estado. 

2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado 
no parágrafo úníco do artigo 211 da Resolução n~' 93, de 1976, do Sei?-ado Fe
deral, implicando, por conseguinte, a não observância dos limiteS fixados 
pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, também desta Casa do Con
gresso Nacional, haja vista que os recursos são provenientes do FAS, portan
to considerado extra/imite. 

3. Há a ressaltar que a operação está devidamente autorizada pela Lei 
Estadual no 8.977, de 14 de abril de 1981. 

4. Do ponto de vista que nbs C:Orripete examiriar, Váífica.:::se q-ue tOdãs 
as formalidades foram atendidas_, não havendo nenhum óbice à tramitaçâO 
normal da presente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa 
técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 1982.- Aloysio Choves. Prcsidente.
Raimundo Parente, Relator- Lenoir Vargas- Aderbal Jurema- Bernardi
no Viana - Dirceu Cardoso, vencido - José Lins - Moacyr Da/la. 

PARECERES Nos 125 E 126, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara, n9 86, de 1981, que uacre-s-
centa_ parágrafo único ao artigo 893 da Consolidação das Leis do Tra
balho, dispondo sobre a notificação, por via postal, das decisões dos 
Tribunais Regionais do Trabalho". 

PARECER No 125, DE 1982 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Aloysio Chaves . 

I. O Projeto de Lei no 609-A, de 1979, oriundo da Câmara dos Deputa
dos, da autoria do Senhor Hélio Campos, tem por finalidade precípua insti
tuir a notificação às partes, das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais 
do Trabalho ou por suas Turmas, por via postal. Com essa finalidade foi pro
posto o acréscimo de um parágrafo único ao-art. 901 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. ... . ... 

2: _Apreciando a maiúia, ã ilustrada COmísSio de Constituição e Jus
tiça- daquela casa legislativa, aprovou pareCer do Deputado Marcello Cer
queira, que cOncluiu pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do projeto, mas o emendou para-deteirriinar qtie o" prazo recursal de 
8 (oito) dias, fosse contado da juntada aos autos do aviso de recebimento da 
notificação remetida às partes. 

3. Procedimento sernc::lhªnte adotou a Comissão :de Trabalho e Legis
lação Social, ao aprovar o parecer do Deputado Oc_tâvio Tortecilla, pois ma
nifestando a sua concordância quanto à emenda Marcello Cerqueira, enten
deu que o acréscimo do parágrafo deve ser feito ao artigo 893 da CLT e não 
ao art. 901, conforme proposto pelo autor. 

4. A proposição, naquilo que se refere à notificação por via postal das 
decisões dos_TRTs ou _sua_s_ Turmas, é louvável, pois visa assegurar aos liti
gantes o conhecimento das decisões dos Regio-nais de maneira que nos parece 
mais satisfatória. Atualmerite, ante-a--omissão do estatuto consolidado, 
aplica-se, pelo princípuo da subsidiariedade, o art. 506, III, do Código de 
Processo Civil, que prevê a ciência das partes através da publicação da súmu
la do acórdão no órgão oficial, mas é do nosso conhecimento que, antes de re
comendação nesse sentido da Corregedoria Ge-ral da Justiça do Trabalho, al
guns Regionais vinham usando, esteiados em costume judiciário, as notifi
cações de suas decisões através de correspondência_~ndereçada ~iretamente 

-aos interessados. Era o qUe ocorria, pi! lo menos, Ila 4' e na 8' Regiões. 
5. Se o propósito princípal do projeto é louvãvel, conforme já registra~ 

mos, carecem _de técnica _legislativa os seus complementos, ou seja, as regras 
quanto ao prazo recursal, sua contagem e a previsão do dispositivo a receber 
o acréscimo. Para que se tenha a perfeita noÇãO da observação que fazemos, é 
necessário levar-se em consideração que o projeto visa a alterar, ainda que li
geiramente, uma lei pré-existente, c)_ue possui estrUtura e organicidade pró
prias, que devem ser respeitadas. Assim, é de se notar que, aPós o advento da 
Lei n'? 5.584/70, que alterou várias n_ormas processuais contidas na CLT, to
dos os prazos para interpor e contra-arrazoar qualquer recurso, passaram a 
ser de 8 (oito) dias (art._6_9). Daí porque as edições posteriores a esse ano, da 
Consolidação, registram como sendo de 8 (oito) dias o prazo para a interpo
sição dos recursos de embargo_s, ordinário, de revista e agravos, com a respec
tiva_ anotação sobre a alteração legislativa havida. ora, existindo disposição 
expressa a "respeito, não há razão para insistír sobre a matéria em artigo cuja 
destinação não é estabelecer prazos recursais. Por outro lado, jâ dispõe, tam
bém, a CLT, de dispositivo genérico sobre a fluência do_s_ prazos no processo 
trabalhista. Está previstO no art. 774 que, salvo disposição em contrário, 
como aquela objeto qo proje~o, os prazos "contam-se, conforme o caso, a 
partir da data enl que-fo-i-feltã pessoalmente, õU re<:ebfda- a notificação, da
quela em que for -publicado o edital no jornal oficial ou no que publicar o ex
pediente da Justiça do Trabalho ou, ainda, daquele em que for afixado o edi
tal, na sede da Junta, l_uizo ou Tribunal''. Não hâ razão para reincidir no as
sunto, em dispositivo que se encontra deSlocado do lugar em que a matéria é-
tratada na lei consolidada. . _ 

6. Outro importante detalhe técnico que deve ser discutido,_ diz respeito 
ao artigo da CL T que deve receber o acréscimo do parágrafo. A proposição 
ihid:il previa o art. 901, que trata das vistas dos autos, que as partes poderão 
ter emcartódo o.u na !!ie~r:etaria. Ante~ evidente disparidade da matéria, foi 
aprovado substitutivo _da Comis_sãQ_de Trabalho_ e L-egislação Social da Câ
mara dos Deputados, prevendo que o dispositivo acrescível, deveria ser o 893. 
Se assim viesse- a Qcorrer, a ·modificação. não poderia_constar do acréscimo de 
um parãgrafo único, pois esse artigo, em sua redação atual, além do caput, já 
possuí dois parágrafos. Além do mais, não trata da forma de interposição de 
recursos, mas apenas da sua enunciação, incidentes aq processo e efeito da in
terposição de reCUrsos para o Supremo TribUnal Federal. O dispositivo que 
concerr;1_e à fo_rma de inte:rpof recursos e dos seus pressupostos indispensáveis, 
é o 899. Tal artigo, no entanto, já dispõe cJe um caput _e de 6 (seis) parágrafos, 
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Com o acréscimo propoSto, a-alteração deveriã constar de artigo autônomo, 
ififfOduzido entre os de números 898 e 899. Como iSsO_:nãó __ ê possível e tendo 
em vista respeitar a estrutura e organicidade da lei e_xiStente, -o me_lhor será in
serir a matériá,-có:t'rfo~cC:lpm.~no art. 899, transformando o atual no parágrafo 
1"', seguindo-se os demais em numeração ordinal ~u_b~eqüe_nte, 

7. Em face do exposto, propomos a seguinte eme-nda s-ubstltU:tíVa -ao __ _ 
projeto sob exame: 

EMENDA No 1-CLS 
Substitutivo 

Dá nova redação ao caput do artigo 899 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' O artigo 899 da Consolidação das Leis do Tral:>alho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, _de 19 de maio de,I943_,_ passa a vigcii'a(c<:nn- a segUfn.: 
te redação, convertendoRse em § 19 a redação do caput - alterando, 
renumerandoRse os demais parágrãfOs-. 

"Art. 899. Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais 
e por suas Turmas, serão notificadas ~s partes, ou seus procurado
res, por via postal.·~ 

Art. 29.- Esta Lei entrará em vigOr na· <lata da sua publicação. 
Art. 39 RevogamRse as disposições em contrário. 
Sala das_ Comissões, 22 de outubro de.l981. -IJ.aimundo Parente, Presi

dente- Aloysio Chaves, Relator- José Fragelli- Gabrie(Hermes- Almir 
Pinto. ---

PARECER N' 126, DE 1982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimund.o Parente , 

O presente ProjetO. originário da outra Casa do Legislatfvo~ Vei).i. a· eSta 
Comissão para que apreciemos emenda que lhe aJjôs a ComiSsãO "de Legís~ 
lação Social do Senado. .. _ . 

A proposição, em suma, objetiva Instituir a no1ificaçãO às -pãt1e5 porvia 
postal, das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por 
suas Turmas. 

No brilhante e judicioso Parecer que ofereceu e foi acolhido pela Comis
são de Legislação Social, o nobre Senador Aloysio Chaves aplaude a finali_da
de buscada pelo Projeto, mas lhe opõe crítiCas irrespondíveis q·uanto à têcnica 
legislativa. Demonstra o Parecer que, por força da necessidade de se respeitar 
a estrutura e a organicidade da lei existente, os "objetivQs-- do Projeto seriam 
atendidos através da alteração do_ caput do art. 899 da CLT, e não com o 
acréscimo de parágrafo desejado para o art. 901 da mesma CLT. 

É proposta, então, a Emenda que, além de atender às exigêncíaS de técni
ca legislativa, aprimora a redação--da matéria origínãria da Câinãra dos De
putados. 

Isto posto, opinamos faVoravelmente à Emenda da Comissão de. Legis
lação Social do Senado, por constitucional, jurídica e melhor adequada às 
exigências- de técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 198}.. -Aloysio Chaves, Presidente
Raimundo Parente, Relator- Bernardino Viana- Lenoir Vafgas .:._ Aderhal 
Jurema -José Lins - Dirceu Cardoso - Mop.cyr Dcz/lq._ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, c:omunicação que serAlidQ pelC? ~~--~9-§_~~e~_â!!_?_· 

E lida a seguinte 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Jarbas Passarinho 
Dfgníssirrio Presidente do 
Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Em 15 de abril de 1982 

Na forma do disposto no art. 86 do Regimento Interno, tenho a honra de 
submeter a Vossa Excelência os novos integrantes das Comissões Permanen
tes do Senado Federal, tendo em vista alterações que se fizeram necessárias: 

- Comissão de Agricultura: Em substituição ao senhor Senador José 
Ciixela, passa a ocupar a Comissão, o senhor Senador Benedito Ferreira1 na 
qualidade de Suplente; 

- Coniissão de Constituição e Justiça: Em vaga __ exis~ente, passa a inte
grar o senhor Senador Aderbal Jurema, na qualidade de TftUiar, e em substi
tuição ao senhor Senador Aderbal Jurema, na quaJid~_c;!~ 4.e S~f!!ente, _p_assa a 
iritegrar o senhor Senador José Lins: - -

-Comissão do Distrito Federal: Em substituição ao senhor Senador Jo
sé c3ixeta-, p-aSsa a- iflt"egrar·o senhO~-S~nã-d~r-B~eCliio Ferreira, na qUalidade 
-de titular, e em substituição ao selilior senador ~Jps~ 1iqs. passa a integrar o 
senhor Senadox__Cujz~E~rnjl,IJcl9. Er~jr_e., n.ª-~quaJIQ~dç de Suplente; 
~-:-o~- ~ <;orpüs~l~ <te_ ~,~_Qn9roia:_Em su,l?sti~t:ti_ção_aq _s~nhOr .Senador José Cai~ 
x-era. p~ssa a iO:tt%fãr,-aqual_i~3.d~ d~-tiíUiãr, o serlhof senador _Benedito Fer~ 
reira~ - - - - -- -

-- ComisSão· de Fiilanç"as: Em vaga exis·tente, passa a integrar o senhor 
Senador..João L~cio, na qualidade de Suplente; 

- Comissão de _MunicípioS_:_ Em substituição ao senhor Senador José 
Caixeta, passa a integrar o senhor Senador Benedito .Ferre_ira, na qualidade 
de Suplente; 

-Comissão de Redaçào: Em substJ1uíção ao senh_ar Senador José Sar
ne).; -paS!ia·a h1têgrar~-,,- Serlfiõf-SCriidof Befnardíno Viana, na qualidade de 
su-plente; 

-Comissão de Segurança Nacional: Em substituição ao senhor Sena
dor José Caix.eta, passa a integrar o senhor Senador Benedito Ferreira, na 
qualidade de Suplente; 

-Comissão de Serviço Público Civil: Em s_ubstituição ao senhor Sena
dor José GllíOITi.ãra·; pas-sa a integrar, na qualidade de_Suplente; o senhor SeR 
nadar LUii- Fernando FrC:íre; --

--Comissão de Relações ExterioreS: Em substituição aO senhor Senador 
~d!=rQa} J urema, passa- a integrar o senhOr _Senador _Lu,iz Fernando Freire, na 
qualidade de Suplente. - -- - -- - -

A prÕveitci a -oportu-nidade para -fenõVar a Vossa Excelência meus protes
tos de estima- e-·aevada consideração. -~Nilo. Coelho, Líder do_ PDS! 

_ () SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão feitas as substituições so
licitadas. 

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

t lido o seguinÍe 

. REQÚERIMENTO N' 63, DE !982 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9_25~ de 1982. de autoria da Comis
são Diretora, que reajusta os valores de vencimentos e proventos dos servido~ 
res ativos e in_ativos do Senado F~d~çalL_e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 15 de abril__cle 1~82 ... --:--José Lins --Humberto Lucena. 

Ü SR. PRESfDENTE-(Pass'õs Pôrto)"--~0 rec1uerimento que vem de ser 
lido sei-á apreciado apóS a Orderri do Pía, nOs terinos regimentais~ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência recebeu do Go
vernador do Estado do Rio _Gralldúlo Sul, o Ofício n' S/8, de 1982 (N' 
2.651(81, na origem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da 
Constituição, autorização do Seriado Federal a fim de que aquele Estado pos
sa realizar operação de emprêstlmb externo, no valor de DM 10.900.000~00 
(dez milhões e novecentos mil marcos alemães), para o fim que especifica. 

A matéria será despaChada às Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

_ O SR~_I'RESJQ.E:NTF: (PassosPôrto) :cc-'Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-····item 1: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
"' 21, de 1981 (n' 89(81, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

-texto do_ Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o G0-Venro da Re
pública Portuguesa, concluído em Lisboa, a 3 de fevereio de 1981, 
lendo 

sões: 
Pareceres Favoráveis, s_ob n'i's 86-_A e 87, de 1982, das Comís-

de Relações Exteriores; e 
de EcOnomia. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso --sr. Presidente, requeiro verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai-se proceder à verificação 
solicitada. (Pausa.) 
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SolicitO ã.os Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 
Como vota o Líder do PDS? 

O SR. JOSI:. UNS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Niió há representantes dos de
mais Partidos políticos. 

Os demais Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se a votação.) 

VOTAM "'SIM'' OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camarg9 
Aloysjo Chaves _ 
Bernardino Viana 
Dimlrfe Mariz 
EvelásiO Vieira 
João _Calmo o 
Jorge ·Kalume 
José Lins 
Jutahy Magalhães 
Raimundo Parente 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votaram :'SIM'.:. lP Senaqorey .. 
Total de votos: 10. Não houve quorum. A votação fica adiada. 

O Sr. Jutah}-' Magalhães --Sr. Presidente, solicito a V. _E~ !o __ que faça che
gar às minhas mãos a lista dos votantes nesta sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• serã atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -,-!tem 2: 

DiscUssão, em turno único) do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 22, de 1981 (n• 93/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo para a ConcessãO de Privilêg!O~-e Imunidades à Se
cretaria do Comitê de Ação para o Estabelecimento da Rede de In
formação Tecnológica Latino-Americana - RITLA, assfnado en
tre o Governo da República Federativa ·do BraSil e o SLslema _ 
Latino-Am-ericano- SELA, em Caracas, a 3 de fevereiro de 1981, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 88 e 89, de 1982, das 
Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Constituição e Justiça. 

O Sr . .Jutah_y Magalhães- Sr. Presidente, peço a palav~a para uma ques~ 
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães, para uma questão de orde~~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Para uma quesfao âe orderri.)~ Sr. 
Presidente, eu gostaria de obter uma informação da Mesa: quandq o (.!Utor d() 
requerimento de verificaçãO de votação não vota, o_ qüe·_acÇintçce'? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ele é obrigado a votar.~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O autor da verificação d<' votação_ 
não votou. 

O SR. PRESIDENTE (Passo• Pôrto)- A reclamação~é e~temporânea, 
p~is deveria ter-sid_o feifa ria hora, da proclamação do resultado._Se não hQI;lVe 
a reclamação, prevalece a votação. (Pausa.) 

Em discussão __ o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão .. 
Fica adiada a votação por falta d_e quorum. 

O SR.~PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Requerimento n• 63/82, lido 
no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei do Se-nadon9 25/82, que se
ria Votado nesta oportunidade, fica prejudicado, em virtude da falta de quo
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mªis havendo_ a trgtar~ 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinâria de ama
nhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em tilrrio úitico, do Projeto de Lei da Câmara n9 ll4, de 1981 
-Complementar (n9 168/80- Coinplementar, na Cãs_ã de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n"' 406, de 

31 de dezembro de 1968, que estabelece n.ormas gerais de direito tributário, e 
dá O!Jtras providências, iefido 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de E_cono.mia; e 
- de_ Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 47(82, do Senador José 
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.) 

2 

Vq_tt;tção, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre_ a concessão de 
aposentadoria especial para o coroerciáríO.; ri.a fóima que _especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
- de ConsiiiuiÇão e Juifiça, peta constituciorialidade_ e juridicidade; 
- de Legislação Social, favor_ável; 

- - di? Sdúdé, faVOrável; e 
:..:...-ae Fiiianças, favorável~ Com 'vótõ veilcidO-do_s_Senadores Bernardino 

Viana e José Fr_agelli. -

:l 
Votação, em primeirO turno.- do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 

1980, de autoria do Senador Cunha Lima, qiiC ffiOdifica dispositivo da Con
s.olidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também iritegre a renlurierãÇão, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e_ JusJiçci;-pela constitucionalidade e juridicidade; 

- ......... de Legislação Social, favorável; e 
-:- d~ Finanças, fa_voráveL 

4 

Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria· do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal~do~Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aêrea Brãsileira, tendo 

PARECERES; sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivO que apieSenta; e 
..:.;.._ de Educação e Cultura, favorãvet ao súbstiiutrvo da Comissão- de 

Constituição e Justiça. 

.5 

Votação, em primeiro turilo-; -do Projeto de Lei _do Senado n9 352, de 
_19781 de autoria do Sena4,or Accióly _filho,_que dispõe S()bre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão 
---de Constituição e1ustiçd, pela ConKtituCió"áã.lidade, juridicidade e, no 

__ méritO";ra\lõtâVel. - -

6 

Votaç_ã~, e_m- prinici~_ó- t~tnO, do- Proje_~o d~- Lei_ do _S~en~do n9 255, de 
i9--slf~ de aUtoria do Seilàdor Nelso-n-Caf~fif:rrO,(jlle -~icieSêeOia disposítívos à 
Lei n• 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lário devido aOs tiabalhadores avulsos; tendo 

PARECERES, sob n's U97 a 1.199, de 1981, das Comissõés: 
- de Constitui'CãO e Juslíça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favoráveL 

7 

VptaçãoLe~_ prirJ)eiro t~rno, do ProjetO de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de_ iutoria do-Sena,dor Humberto_Ll,lceJ).a, que altera dispositivo da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133; de l981, das Co-
missões:-

. ..:..:.:. ae·-constiTiliÇÇíõ -e ·JustfÇa;" 
- de LegislaÇãO SoCial; 
.:.._ df! Serviço- Público Civil;_ e 
- de Finanças. 

8 

. Dis_cl!s.são, em, prjmeiro t~_rnot <:fo Prqj~tcJ d~ _Lei do Senado _n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel H6riites, que dispõe sobi'e o exerCício da auditoria 
contábil e dá outras providências, tendo 
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PARECERES, sob nos 573 a 576, de I981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, -pela constitticiorialídade e juridiciçlade; 
-de Legislação SocTal, favorável; 
- de Serrü;o Público Civil, contráriO; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n'i's l e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame ·da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto} - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.} 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO 

VIANA NA SESSÃO DE 14-4-82 E QUE.iNTREfJJfE.ÃREVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

É apenas um registro. A política do Governo Federal de incentivO à ex
portação acaba de apresentar resultados surpreendentes. i:. o que nos traz a 
GaZeta Mercantil de 9 do corrente. 

O Programa Benefícios Fiscais à Programas Especiais de ExportaçãO-~
BEFI EX, ultrapassou, em março último, a meta de 50 bilhões de dólares de 
exportações, fixada para dezembro de 1981, mas é bom que se explicite a me
todologia adotada pelo BEFIEX. 

O Governo, através do Conselho de Desenvolvimentg J_ndustrial (CDI), 
concede benefício~ fiscais a firmas exportadoras estabelecid~s "-C? território 
brasileiro, com o compromisso destas de expoftar parte o ir todo produto 
fabricado. 

Assim, os projetes aprovados até 31 de março dest_e anp,__ter_ão créditq 
prêmio de 15% de IPI. A alta taxa do crédito prêmio atr::iiu núrriêfó apreciável 
de empresãrios no primeiro trimestre próximo findo, elevando o número de 
beneficiários a 23, quando, em 1981, os projetas aprovados chegaram apenas 
a 33.~ 

Para ter-se uma idéia da magnitude desse programa, basta citar que os 
154 projetas aprovados garantem um total de exportações_de 54 hil.hõçs e220 
milhões de dólares, com um saldo líquido de divisas de 27 bilhões e 5()_(} !TIÍ
Ihões de dólares, e asseguram, ainda, compra de bens de capital no múcado 
interno de 5 bilhões e 34Q milhões dç dólares e im!'ortações de i bilhões e 870 
milhões de.dólares .. Os.JnYestimeutos totais_--somam 19 bil~õe~ e"940 mi)~~_es 
de dólares, com a criação de 107 rriil 294 emP~egoS. '" - - -- -·-· -

Os 23 projetes aprovados no primeíro trimestre deste ano p-revêem ex
portações da ordem de 19 bilhões e 730 milhões de dólares, cqm sa)do líquido 
de divisas de I. O bilhões e 390 rriilhões de dólares. Est~~ cifras dão idéia da po
tencialidade germinativa do seto_r industrial brasileim_~j~f çin. ·esr?gi_()_ ával)ça
do de tecnologia. O saldo líquido de divisas preVisl:(fOos 23 ptojetos, antes
mencionado, corresponde a l./6 da dívida bruta externa_. 

Mas, é interessante lembrar que as compras internas de bens de capital 
resultantes dos contratos mencionados, sobem a 1 bilhão e 44_ milhões de 
dólares e as do exterior a 2 bilhõe_s e lJÇ) __ milh.Q~ de_A9!~r-~~·--~--·= ___ _ 

Esta ê uma notícia que não poderia deixar de ser trazida para os Anais 
do Senado Federal. Ela representa um avanço inestimãvel do setor secun
dário brasileiro, não só quanto ao progresso físico, representado pela implan
tação de novas plantas industríais, como pela utilização de tecnologia que 
conduzem ao aumento da produtividade a refletir-se diretamente na for-
mação dos custos. _ __ _ 

Com eStas considerações, s~. Presidente e S~s:- S_enã.d-oreS~ fiÇa_ a- frlíOba fé 
no empresariado brasileiro que entende e confia nos destinos de~te gra_n_de e 
admirável País. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONJJNCIADO PELOSR. EVELÁS/0 VIEJ. 
RA NA SESSÃO DE 14-4-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o segUíntediscu-rso:)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

O que dizer de u.m Governo no qual um ministro -c-onsidera-: iiinn-aCter
minado ano, "meta ideal mas improvãvel" a construção de seis mllhõ_es de re
sidências até o seu término, enquanto o próprio Chefe desse Gove-rno Conti
nua repetindo a promessa de atingir, ao fim do seu mandato, esse volume de 
habitações negado? 

Em agosto de 1979 o Ministro do Interior, Mário Aridfeàzza, muifO-erh
bora afirmasse: "tentaremos eliminar "O déficit habitacional", afastou _a hipó
tese de alcançar aquele número. (Andreazza: SFH caminh_a para a mudança 
total, O Estado de S. Paulo. 25-8-1979.) 

Ainda assim._em se~em~ro elo ano seguinte,() General João Figueiredo~ 
_<p<?_S~~ de dizer_qu~ "o_ Bi-a~sil não terÍl condiçõ~spara dar a_ quase vínie mi
lhões de necessitados o lar qu6-tõdos nós áeSf:faiTlo"s ler", reafirmava o apoio 
-do seu Governo a esses necessitados, "para podermos atingir aquela meta de 
seis milhões de unidades habitacionais"_ 

O Sr. Jutahr _Magalhà'_es -:-_- f?er:___rJ].ite _V._ ~x-' um _i:!p_arte? 

. O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ouço V. Ex•, com prazer. 

O Sr:Jutahy Magaihàes- Nobre Senador, V. Ex• inicia esse pronúncia
inento- sobre habitação num dia muito apropriado, porque hoje os jornaiS 
anunciam_ que, a partir de amanhã, a Cciixa Econômi_ca irã receber solici
tações para empréstimos que permitam a aquisição de imóveís usadosL Nem 
sempre é possível construir o n_úmero de residências que o povo necessita, e 

-permitir-que a·qlieleS qtfe esrão_-ei'n ím6veis-á1ugados possam, a partir de ago
ra, comprar esses ImóVeiS, O que- tai'nb.!m será uma forma de ajudar. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Realmente, a data d" hoje é muito opor
tuna, até porque é preciso que se diga que a Caixa Eco_nômica é uma excelente 
instituição, com fín3lidades ilotãveis; penã que as suas verdadeiras finalida
des tenham sido distorcidas, como, por exemplo, a Caixa Econômica tem uti
lizado volumes extraordinários na compra: de Letras do Tesouro. Isso é uma 
aberração. Mas, esse assunto será tema para um outro discurso. Continuo, 
.Sr. Presidente. 

A divergêncía numérica deinonstra, em primeiro lugar, des_coordenação 
deotrQ da equipe governamental, ao tempo em que permite chegar a uma ou
tra divergência bem maior, entre as nece_ssídad~s de moradias do País e o nú

-mero d~ un_idaq~s ~esidenciaís constrlifdas POr interm-édio do sistema habita-
cional criado depois de 1964. - -

Naquele ano, ao propor ao Congresso Nacional a criação do BNH, o 
_Marechal Castello Branco subscreveu Exposição de Motivos dos Ministros 
do Trabalho e do Planejamento, que dizia o seguinte:._ 

"Déficit quantitativo e qUalitativo de moradias, que, numa po-
pulação de 75 milhões_ de habitantes, cifra-se em cerca de 8.000 000 

--~e habitações. Isso _equivale a afirmar que metade da população 
-~_ra~ile_if? ri~9 cq_nh~~-0 C-9-li.fs>t_[o-da habi.taçào segündo os critérios 
e padrões de palses desenvobÍidÜs.''-

Em janeiro de 1972 a Assessoria Económica da Federação das Indústrias 
_do E$tacl9_de $ão PalJ.)p publicou um estudo pelo qual concluiu que "durante 

_o período de aplicação do PNH (Plano Nacional de Habitação) o déficit de 
domicílios urbanos aumentou, mesmO ConSldenindo as Cõnstruções fora do 
Plano". 

Em março de 1974 a revista Conjuntura Econômicti, da Fundação Ge
túlio_Vargas, avaliando a atuação do BNH '"sob o ponto de vista do atendi~ 
mento às necessidades habitacionais do País", afirmava que a citada entidade 
··não chegou ao âmago do problema". 

-Antes, por intermédio de um projeto de impacto, o Plano Nacional de 
Habitação Popular, tinha o governo do General Emilio Médici se comprome
tido .. a extinguir o déficit haPitacional no tocante a famílias çom re:qdimento 
eTirre uffi e frês-Saláriós mínimos, bem como garantir casa própria às novas 
famílias que se constituírem nessa faixã de renda". 

O objetivo era então, Sr. Presidente, a construção, num decênio, de mais 
de dois milhões de moradias de casas populares, além de possibilitar também 
a ampliação e a melhora _das habitações jâ existentes. 

- A te-ilQên_çia do_GáVe~nO em_ relaÇão aP problema tem sido sempre a de 
propor metas inatingíveis de construção de moradias. enquanto do outro la
do, por falta de providências efetivas, cresce o défiCit habitacional, segundo 
constatamos por intermédio de testemunhos do próprio BNH. 

O relatório de 1979 da referida entidade estimou em cerca de 4 milhões 
de habitações esse déficii~-advertindo que ~te .. ainda se acha em fase de agra
varriCnton--. -(Ap-reSentação, aSSítiada pelo presidente do órgão, José Lopes de 
Oliveira) 

Idêntico documento, relativo ao ano seguinte (1980) repetiu eXistir .. um 
elf:!vad() 9_éfi:cit g_e,ha~itas;õesf1:o 6ra~il'', ~~:mst~t~ção acompanhada da adver-
têndà de que .. essa situaÇãO vem Sé 0

3.gfaVatldo''. --
Além disso, o mesmo documento observou que .. a eliminação do défiCit 

- habitacional mostro_u-se de defícil alcance a prazo previsível, em virtude da 
magnitude do problema e do complexo de variáveis que influem na questão", 

Daí, realisticamente, optou o BNH por .. impedir o agravamento do défi-
-cit'', pois somente no segundo qOinqüênio da década de 80, quer dizer, ao fim 

do prese~ te Governo, "ficarão disponíveis Os iitsrrutnenfós Capazes de condu
zif à superação-do âi!fiCTf, n:ão.Só 0-cjUMtifátiVo-éõnio o·qualitativO,-qUe, só
m_~~()_s,_~stim~_-:_~e h?je e_m_:~-~ 7 milhões de 1,.midades;'. ---

I 
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A que conclusões podemos chegar, Sr. Presidente, sobre a ma~éria? 
Em primeiro lugar a de que o déficit habitacional se_enc::ontra, dezoito 

anos depois da criação do BNH, praticamente no mesmo nível de quando se 
criou essa entidade. 

Segundo, que o Governo ora propõe metas inatingíveis, ora-reconhece o 
seu fracasso e admite claramente que somente no futuro "'ficarão disponíveis 
os instrumentos capazes de conduzir à superação do déficit". 

Terceiro, a de que, apesar disso tudo e de estarmos vivendo um período 
econômico de recessão, reage o Governo à idéia de financiar a reativação da 
economia através de incentivOs e estímulos à construçãO Civil, setor de impac
to na criação de emprego e capaz também de favorecer uma melhoria na dis
tribuição de renda. 

Fica difícil entender a relutância governamental, e mais do que isso, pre
cisamos fazer urna ginástica mental para perceber onde quer chegar o Gover
no, quando resolve restringir ainda mais o crédito interno. A menos que se 
objetive engordar ainda mais os resultados obtidos pelo sistema financeiro. 
Se é assim, está explicado, porque de outra forma não há como alcançar os 
desígnios daqueles Que ocupam o centro, ou os centros, de decisão no nosso 
País. 

Sr. Presidente, essa realidade contrasta com o anúncio do Ministro 
Mário Andreazza, feito ao firial de 1981, de que o setor da construção civil te
ria aplicações, no corrente ano, de 1 trilhão e 200 milhões de cruzeiros, geran
do nove milhões de empregos diretos e indiretos, quatro milhões a mais do 
que o número atual. 

Na mesma linha de argumentação o ministro Murilo Macedo, do Traba
lho, aSsegurou que o sensível aumento no orçamentO aprovado pelo Conse
lho Monetário Nacional para o BNH (de 200 bilhões em 1981 para 1,2 tri
lhão, em 1982) virlha ao encontro do que estava propondo, ou seja, resolver o 
problema do desemprego através da construção civil. 

Cabe ao Governo agora passar das palavras aos atos, pois o desemprego 
persiste nos mesmos níveis de 1981 e poucas são as esperanças de que retroce
da. 

O momento_ é oportuno 'para que a Caixa_ Económica Federal e o Banco 
Nacional da Habitação coloquem em prãtica Urha política sem descontinui
dade de apoio à construção_ civiL 

Essas duas empresas, Sr. Presidente, têm uma característica, especial~ 
mente a primeira, de atuar de uma forma que dificulta qualquer programação 
da iniciativa privada. De tempos em tempos carteiras de financiamento são 
fechadas, ficando sempre a expectativa de quando reabrirão. 

Essa situação dá margem a uma série de especulações e propicia anún
cios como o mais recente, pela Caixa, de recursos para a acj:i.físição de imóveis, 

novos e usados, que finalmente, parece que vai ocorrer. Qa montanha saiu 
um rato, pois o teto previsto de financiamento, no _limite atual em UPCs, 
nada mais representa do que pouco mais de lO mil contratos. 

Ê preciso, sim, atacar o problema da construção civil, obedecendo em 
primeiro lugar a um planejamento de recursos em que haja continuidade e de
sapareça a técnica de brincar de esconde-esconde, que tem sido norma na ati
vidadf: da Caixa Económica Federal nos últimos anos. 

O desemprego de milhões de trabalhadores não pode ser motivo para de
monstrações de poder e muito menos mecanismo de promoção individual. 

Ao mesmo tempo o Gover'no precisa dedicar maior atenção ao custo do 
material de construção. Nos últimos meses alguns prçços disparáram. Não 
resta dúvida que até mesmo ãs projeções governamentais sofrem com isso. 

Os preços mudam quase mês a mês, Sr. Presidente. Em Brasília, em de
zembro, um saco de cimento comum estava send_o comprado a 570 cruzeiros. 
No mês seguinte, janeiro de 1982, sofreu uma alta de 8,7%, passando a custar 
620 cruzeiros. Agora em março estava esse mesmo matrial a 657 cruzeiros. 
Mas a mesma saca de cimento, na cidade de B_lumenau, em Santa Catarina, 
na última semana ultrapassou a 900 cruzeiros~ 

O ferro, que em dezembro cu_stava 66 cruzeiros, passou a 82 no mês se
guinte. Uma alta de 24%. 

No que respeita a tijolo maciço, a variaÇã"o mensal do preço, entre de
zembro e janeiro, que foi de 18%, conseguiu ser superada logo em seguida, e 
precipitadamente. Esse material subiu 112,7%, de dezembro a março. Em 4 
meses, um crescimento de 112%. 

O metro cúbico de areia lavada, em três meses (dezembro-março), pas
sou a custar 16% a mais. 

Surpreendente foi o preço do metro de azulejo, de mesmo tipo, esclareça
se. Entre dezembro e fevereiro último, a alta desse material chegou a 134,8%. 

Como construir coin -esseS jir6çõs, Sr~ Pies-idCti.te? Ein Três meses, um au
mento de 138%. 

Como absorver o desemprego, por Lntermédio da construção civil, se 
logo faltarão compradores para essas residências de custo ínflacionado? 

Dificilmente se poderá vencer o duplo desafio -de empregar e reduzir o 
déficit habitacional. 

Portanto a hora é de voltar a atenção para o conjunto de fatores englo
bados na construção civil, para se alcançar o objetivo maior, que é de todos, 
qual seja atender, de um lado o trabalhador, dando-lhe emprego, e de outro, 
reduzindo o défícit habitacional, que existe porque o trabalhador não tem 
onde morar decentemente, por falta absoluta de recursos. (Muito bem!) 
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PDS 
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-·Anexo das Comissões- Ramal 3168 
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BRASILEIRO- PMDB 
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l. Lo manto Júnior 
2, Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
1. Marcos Freíre 
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- A. neJo:o das C omissões - Ramal 3256 
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Local: Sala da Comissã9, .. na. A.Jª. Se:n_a_dor Alexandre Costa. 

· Anexo das Comissões - Ramal 3546 


