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""7:

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimen.to de 34 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob_a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Durante o recesso a Presidência recebeu as seguintes comunicações: l - do Senador Lourival Baptista de que, afastando.-se da função de Secretário da Educação e Cultura do Estado de Sergipe, reassumia, erri 12 de fevereiro, o· mandato de Senador;
2- do Senador Affonso Camargo, de ausência do País, em viagem de
caráter particular, na segunda quinzena de fevereiro;
3.- do Senador Helvídio Nunes, de ausência do País, no período de 19 a
15 do corrente, para representar o Senado na Reunião de Estudos dos Meios
de Luta Contra a Poluição do Mar, a realizar-se em Palma de Maiorca, Espanha.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 31, DE 1982
Pelo falecimento do nobre Senador Adalberto _Sena requeremos, na forma regimental e de acordo com as tradições da Casa, as seguiiites homenagens:
a} inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado do Acre; e
c) levantamento da sessã.o.
Sala das Sessões, )o de março de 1982.- Nilo Coelho -Jorge KalumeMauro Benevides- Lourival Baptista- Humberto Lucena- Nelson Carizelro - Henrique Santil/o - Cunha Lima -José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento depende
de votação, em cujo encaminhamento podem usar da palavra os Srs. Senadores que assim o desejarem.

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Humberto Lucena para encaminhar a votação do requerimenw
to.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Todos nós, durante o recesso, fomo-s tõmad6S de surpresa conl a morte
do querido colega Senador Adalberto Sena.
Homem simples, mas de alto senso de responsabilidade, sempre timbrou
em dign1ficar a sua: vida pública. Vocação política definida, PaSsou toda a sua
vida a serviço do povo, dos interesses da coletividade a que pertencia.
Nascido em Cruzeiro do Vale, no Acre, filho de João Correia de Sena Júnior e Rosa Amélia de Sena, casado com Aleydah Canto Correia de Sena,
formou-se médico e professor na Faculdade de Medicina da Universidade do_
Brasil.
Como pi"inCipais- fatos da sua vidi parlamentar e administrativa os nossos registres destacam: Delegado de Higieil~ ~ Sãúde PúbliCa, Cruzeiro do
Sul, Acre (1926 a 1927). Inspetor de Erisino Secundário dó MinistériO da
Educação (1931 a 1937). Técnico de Educação do MEC, desde 1937 (aposentado em 1963). Diretor Substituto do Ensino--Secundário (1951-1952-1953~
1957-1958). Professor de História Natural, Física e Química no enSirio particular do Rio de Janeiro. Chefe das Seções_ de Pessoal Docente e Administrativo e de Orientação e Assistência da Diretoria do Ensino SecUndáriO (entre
1946 a 1958). Secretário-Geral do Governo do antigo Tertiiório do ACre e
Governador em exercício do mesmo Território (I 953 a 1954). Participante da
Comissão de Administração do Sisteina Educacional de Brasília (CASEs
1960 e 1961. Chefe do Gabinete do Ministro da Educação, em Brasília (1961).
Presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal (1962 a 1964). Eleito Senador em 1962. Terceiro:.Secretãrio da Mesa do Senado (1963-1965).
Reeleito Senador em 1966. Vice-Presidente da Comissão -do DistritO Federal
e membro das Comissões de Serviço Público Civil, Saúde, -Educação e Cultura, dos Estudos para Alienação de Concessã-o de TerraS Públicas -e Povoamento, Valorização da Amazônia e Assuntos da Associação LatinoAmericana de Livre Comércio (ALALC) do Senado_ Federal. Eleito em 1973
Vice-Presidente da Mesa do Senado Federal. Reeleito Senad-Or em 1974. VIciePresidente da Comissão do Distrito FederaL Membro Titular da Comissão
de Saúde e da Comissão de Segurança NacionaL No biênio 1977-1978
membro titular das Comissões de Saúde, Educã:ção e Cultura, Segurança-Nacional, do Distrito Federal e eleito Presidente da Comissão -de Redação. Em
1979, foi reconduzido às mesmas comissões e eleito Vice-Presidente da Comissão de Redação.
Trabalhos Publicados: Legislação Brasileira de Ensino Secundário
(1901-1939). Horto Botânico para o 2o Ciclo Secundário (esta em Cooperação). A Instituição Parlamentar na América Latina: Realidades e Perspecti-

rem

vas (1971). Quinto Aniversário do Falecimento do Marechal João Baptista
Mascarenhas de Morais (1973).
Missões no Excerior:· Congresso de Turismo em Montevidéu (1966). Integrando a Comissão do Senado, a convite do Governo espanhol, visitou a
Represa Guadiana, em Badajós (1968). Membro do Grupo Brasileiro à Reu·
nião do Parlamento Latino-Americano, em Assunção, Paraguai (1968). lnteg_rante do Grupo _I!rasileiro _à Reunião do Parlamento Latinq-Aqtericano, no
Chile (197l).Representou o Senado Federal no Congresso daASTA (1976).
Condecorações: Medalha da Ordem do Mérito da Aeronáutica, no Grau
de Comendador (1964). Medalha Thaumaturgo de Azevedo. Medalha RavITiundo Nina- RodrigJJ.es, do -Centro- de Estudos Oscar Freire, SãO ·Paulo. Medalha do Instituto Histórico de Brasília, DF.
Como se vê, Sr. Presidente, Srs.-Senã.dores, é o Perfil de um homem que
honrou esta Casa, a que pertenceu durante três legislaturas consecutivas,
sempre conduzindo, com os votos entusiásticos da maioria do povo do Acre,
Estado a que dedicou toda a sua vida e por que tanto lutou, dentro e fora do
Congresso Nacional, procurando, na medida de suas pos_sibilidades de po!ítí·
co, numa hora em que o Congresso Nacional ainda se acha tão manietado pe·
las restrições que sofreu, a partir da carta outorgada em 1969, levar à sua terra benefíCíos e -maiS benefícios que puáesSem credenciá-lo, cada vez mais, pe·
ranto o seu povo.
Adalberto S.ena deixa um vazio nesta Casa e, por isto uma grande saudade em todos nós que nos acostumamos a querê-lo bem, a vê-lo um homem
séríO, um homem dedicado aos trabalhos não só do Plenário, mas das comissões técnicas do Senado Federal.
Cúrvo:.me, n;verente,_perante a sua memória e, desta tribuna, quero significar à film"ília en!utadil, ao pOvo do Acre, ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, a nível nacional e regional, as nossas sentidas condolências pela perda irreparável desse grande brasileiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Jor_ge Kalume.

Concedo a palavra ao

O SR. JORGE KALUME (Para encaminhar a votação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Era aproximadamente meio-dia quando meu estimado
amigo e meu Líder o Senador Nilo Coelho, pediu-me por telefone que em seu
nome requeresse a suspensãO deSta sesSão em homenagem ao querido companheiro Senador Adalbi!rto Sena, falecido quando esta Casa se encontrava em
recesso.
Poderia improvisar palavrãs;- mas não confiei em meu cérebro ante a res·
ponsabilidade da incumbência e da tristeza que se apoderou de mim com o
desaparecimento desse dileto companheiro.
Estive em seu funeral no Rio de Janeiro representando o estimado presidente Jarbas Passarinho que me deu essa incumbência. Confesso a V. Ex•s
que foi com profundo pesar que assisti a cerimônía funerária de um colegã
que todos es~imávamos.
Ad_alberto Sena, pela sua conduta de homem público, que exerceu
fJJ_nçõ_es as mais destacadas no cenário nacíOnal e no Estado do Acre, e, como
Senador cujo mandato exerceu ininterruptamente desde 1962, quando da elevação do Acie a Estado, soube se destacar pela sua atitude moderada e pela
seriedade com que encarava os assuntos, merecendo por isso·a estima de seus
coestaduanos e de seus companheiros do Senado.
Stia ffioité !"rlesperada, q~ãndO-Víajava de" avião entre BrasÍlia e o Rio de
J aneirq, deixou-fio~ ainda mais contristados pelo impacto do acontecimento e
da notíciã, pois jamais pensãvanfós que o estimado colega, assíduo às sessões
do Senado e que se manteve presente às do período convocatório, desaparecesse tão bruscamente quando buscava o natural repous_o das lides enfrentadas.

O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME - Com muita honra, nobre Senador.
O Sr. Bernardino Viana- Nobre Senador, no momento em que se homenageia- a m-emória -do_ inesquecível companheiro, Senador Adalberto Sena,
quero associar-me a V. Ex• pela justiça que o fato encerra. Realmente, o nosso pranteado companheiro, especialista em assuntos educacionais e_ de saúde,
-trazia sempre a este Plenário e às COmissões Permanentes questões interessantíssimas paTa debate, dâs qUais afloravam seus conhecimentos profundos
dã matérÍa abordada- ressalte-se, seu devotamento à causa pública. Por este
motivo e, acima de tudo, pela consideração que merecia de todos nós, quero
compartilhar dos seus sentimentos de pesar, extendendo-os à digníssima
família enlutada e ao povo do Acre.

e,

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado. Apesar de octogenãrio,
Adalberto Sena mantinha-se jovial com o seu sorriso permanente e idéias
atualizadas. A propósito, cito John Barrymore- .. 0 homem não está velho

Março de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<io 11)

até que comece a lastimar em vez de sonhar". Dentro desse pensamento,
Adalberto Sena está espelhado pois jamais ouvi urila palavra sua em que demonstrasse seu_ desapreço pela vida. Sonhava permanentemente continuar
trabalhando pelo Acre e pelo Brasil. Vou mais além, buscando a sabedoria de
um poeta árabe, q'ue pela sua essência e profundidade filosófica, moStra a realidade da vida do nosso inesquecível companheiro:
"Quando vires um homem idoso _e amável, moderad_o, calmo, contente e bem humorado, fica certo de que, em sua juventude, ele foi justo, generoso_ e perdoador. No seu fim, não lamenta o passado, nem teme o futuro: é como o entardecer de
um belo dia."
Adalberto era médico e dos mais humanitáriOs, também professor que
fez da.,cãtedra a sua religião. Nasceu no Acre, na formosa e florescente cidade

de Cruzeiro do Sul, a 3 de setembro de 1901. Era filho dos saudosos desbravadores daquela região, João Cor_rea de Sena Júnior e Rosa Amélia de Sena.
Casado com Dona Aleydah Carito Correa de Sena, companheira dedicada e
virtuosa que sabia corresponder na sua plenitude os anseios do seu pranteado
esposo.
A morte de Adalberto Sena deixou um vãcuo na vida política do Acre, e,
porque não dizer, nesta Casa ele que soube honrar com a dignidade de sua
admirável conduta. (Muito bf!m!)
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)

-~Concedo

a palavra ao

nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pilra encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) ~Sr. Presidente e Srs. Senadores~
Desnecessáriu scriu a minha palavra depois de ocuparem a tribuna o
nobre Líder Humberto Lucena e o representante do Estado do Acre, o ilustre
Senador Jorge Kalume. Mas, Adalberto Sena era um dos sete que, de 1971 a
1975. lutmam, nesta Casa, cOntra os cinqUenta e nove representante da ARENA de então. Tive. dunmte três anos, nesse quadriénio~ a honra de ser o seu
Líder. E com ele convivi nos momentos mais difíceis. E_ na-sua experiência, na
sua modéstia, na sua competênciu e, príncipalmente, no seu bom senso, muitas vezes me debrucei para sugerir ou não sugerir rriedidas, pronunciar esse ou
aquele discurso. Durante esse período Adalberto Sena ocupou a 2'-VicePresidêncía desta Casa, em substituição a outro daqueles sete bravos companheiros, Ruy Carneiro.
Mas o que caracterizou Adalberto Sena, aos meus olhos, foi a sua desambiçào. Em 1974 ele não mais queria ser candidato. Fui eu quem o convenceu a disputar a reeleição. Mas ele impôs uma condição: que eu fosse com ele
.ao Acre para lançar sua candidatura. E fui a Rio Branco. E ali, pela primeira
vez, na Câmara Municipal, o povo se reuniu para debater com dois Senado·
res os problemas que angustiavam o País e se projetavam no Estado. Foi um
largo debate. Um debate em que floriu a palavra experimentada, às vezes veemente, sempre acolhedora de Adalberto Sena. Respondi a muitas perguntas,
mas foi principalmente a personalidade de Adalberto Sena que se projetou
naquela multidão que se renovava nit Câmara Municipal.
E foi assím que ele conquistou, num Partido de oposíção, com o apoio
da maioria acreana, o direítO de continuar honrando, nesta Casa, a cadeira de
que, agora, a morte o retira.
Mas, Sr. Presidente, resta-nos um consolo: quem o conheceu em suas Virtudes, quem o conheceu nas larguezas do seu coração, quem o conheceu na
desambição dos seus propósitos, tem um consolo: ele morreu mais perto de
Deus, no esp-aço, enquanto outros morrem aqui, na terra; ele morreu já rio caminho do céu.
Era o que tinha a dizer, Sr. PrCsidente. (Muito bem!)
O Sr. Dirceu Cardoso --Sr. r_residente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Concedo a palavra ao

nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Srs. Senadores:
Iniciamos a sessão legislativa de 1982 sob maus augúrios quando a Casa,
aqui reunida, presta as suas homenagens à memória de: _um saudoso e ilustre
.. colega que morreu. Sob esses maus augúrios iniciamos os trabalhos de· 1982,
porque se Deus chamou do nosso"convívio um -dos_ companheiros destacados
desta Casa, outros pensam em assassinar o Senado, matando uma das suas
mais legítimas competências, como s~ anuncia. Entre a morte de um compa·
nheiro e a morte da Casa, nós devemos estar precavidos porque os maus augúrios ou a bruxa mã perseguem os destinos do Senado Federal.
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Quero registrar, também, com a minha palélvra e a minha emoção, com o
meu sentimento. o desaparecimento de Adalberto Sena. Companheiro dos
mais eminentes e dos mais utivos dcst<.l Casa, suave c simples, suave como um
santo. ele n0o tinha atitudes rebarbativas, sempre uma palavra tranqüila e serena nas hOras do tutTiulto. Foi ele. com mais três outros companheiros, assistente de uma triste sessão do Senado, quando a Oposição, não convocada.
aqui compareceu pura assistir u aprovação do projeto que criou o Estado de
Rondônia: Adulberto Sena, Lázaro Barboza, Leite Chaves e nós ã.qui estivemos para assistir àquele funéreo aconteCimento.
Ao saber da -notlCííl de sua inorte;-desloquei-me para o Rio de Janeiro
pma prestar-lhe as últimas homenagens, e na ausência de um Senador qualificado que pudesse usar da palavra em nome desta Casa que ele enobreceu, na
ausência de um Senador de destaque que pudesse representar o Senado no seu
funeral. qu.e.'nào podia se fazer -sem que esta Casa disSesse uma palavra de
adeus, no Cemitério de São Jóão Batista usei da palavra em nome da minha
Buncüda, lá pres-entes se encontravam os Senadores Jorge Kalume, Amaral
Peixoto, Hugo Ramos e Nelson Carneiro.
O _Sr._ Ntdson Carneiro -

E o Seo_adQr _Tancredo Ne_yes.

O SR_ DIRCEU CARDOSO- O Senador Tancreâo Neves tinha lá estado. Então prestamos as homenagens últimas, dizendo que ele morrera
numa hora marcante, na hora em que estava no zênite de sua vida política, na
hora em que faria falta à representação do Senado e ao próprio Senado, e é
nesttt hora. quando se desaparece, é que morremos na plena atuação de nossa
vida, porque quando morremos, já tendo passado por estes momentos mais
dramúticos e mais violentos da nossa vida, o capim cresce à nossa porta.
Ele não, vezes muitas nós relembraremos seu nome, nós relembraremos
a s_ua atuaçào, nós relembraremos a sua presença nas comissões, em todos
momentos do nosso Partido e desta Oposição, em que ele foi sempre firme e
sempre inabalável.
Assim, quero prestar esta homenagem, relembrando as palavras que disse, na hora em que seu corpo frio baixava à terra fria.
Falei em nome dos companheiros do PMDB, das Oposições que lá se encontravam e que lhe rendiam a última homenagem, onde o seu Estado, através de dois deputados e de um ex-deputado cassado, lhe tributava as homenagens de sua terra querida.
Assim, neste instante, a(j_ui me ergo, para prestar, como prestei no Cemitério de São João Batista, as minhas últimas homenagens a um querido companheiro qu,!! se foi. Foi chamado por DeuS para, talvez, não assistir horas
tristes e_ aziagas desta Casa, foi para não comtemplar os tristes augúrios que
pairam sobre esta cúpula, e que, ao invés do Senador, nós possamos lamentar, entristecidos, a morte desta Casa, a morte moral desta Casa.
Assim, Srs. Senadores, presto a minha homenagem. Já prestei ao seu Estado, quando concorri com o meu voto para a criação do Estado do Acre.
Sou dos poucos Senadores que tomaram parte na criação de dois Estados,
nos últimos tempos desta casa, o do Acre e o de Rondônia, como também ao
-desmembramento de Mato Grosso do Sul e a anexação da Guanabara ao Estado do Rio,
Assim, as mfnhas homenagens. Curvo-me diante da majestade da morte,
-diante dos desígnios de Deus, diante dos desígnios do destino, e presto uma
reverente homenagem, com a minha palavra de emoção e sentimento, ao
anunciar o nome de Adalberto Sena, na primeira sessão das nossas reuniões
de 1982, reverenciando-lhe a memória, o bom nome, o seu passado de lutas. a
sua atuação magnífica nesta -casa, o nome que deixou entre -seus corripanhei·
ros, que foi aqui um algodão, uma palavra amável, suave, que sempre trazia o
equilíbrio nus horas de exaltação e de paroxismo diante da luta.
Estas são minhas palavras de homenagem a um amigo querido, meu
companheiro de Comissão, meu companheiro de Bancada, meu companheiro
de Partido, meu companheiro de Senado que me espera lá no além, nos acenos_ da eternidade para onde dentro em pouco também caminharemos, deixando, não como S. Ex', tanta admiração e tanta amizade, mas deixando,
também, um sinal, um rastilho de luta, de bem-querer e de afirmação moral
na nossa vida pública. (Muito bem/)
O Sr. Almir Pinto --Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passiuinho) -

Concedo a palavra ao

nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Leite Chaves.

Concedo a palavra ao
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O SR. LEITE CHAVES (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Todos estão lembrados dos últimos dias de Adalberto Sena nesta Casa:
muito cansado, muito exausto, com extrema dificuldade de chegar ao plenário, ao quaf-nUnca deixava de vil- quando aqui se encontrava. Tinha ele a
imagem de bondade, e posso dar o testemunho do seu esforço nos últimos
dias, nas nossas últimas reuniões para que os n-ossos Partidos se incorporassem. Ele ia a todas as reuniões e estava certo de que uma das alternativas para
a democracia, para a melhor expressão do Estado que ele representava, consistia na incorporação PP-PMDB, a liffi de não sermos tragados pela torrente
de casuísmos do Governo.
Existe um provérbio inglês que diz o seguinte: "Follow the fellows that
follow a dream." Quer dizer: .. Sigam os amigos que perseguem um sonho." O
último sonho de AdalbertQSena era realmente essa incorporação. E a despeito da sua calma, da sua maneira de lutar, ele ansiava intensamente por isso. E
o nosso Partido cumpriu esse calvário, muito longQ, da incorporação~ Eu
acho que nenhum ato jurídico se perfez com tanto esforço, em todas _as suas
minúcias, quanto essa nossa incorporação que ele tanto -desejou e pela qual
nós estamos lutando. Ela se efetivou, -m-ã:S a despeito de todo esse esforço, ainda espera alguém ou luta alguém para que ela seja violeniada pelo Tribunal.
E não sei como isso poSsa ocorrer. O Procurador invocou inconstitucionalidade para torpedear a incorporação. Isso é mu1to eStranho, Porque matéria
de incorporação não é matéria constitucional, é maiérh:t de lei ordinâria. E.
como se pode, através de uma dessas vias, fulminar um ato jurídico-desSa natureza? Outros interpuseram recursos sem fundamento algum que até não entendemos como foram liminarmente rejeitados. Todos sabem que uma das
condições para que alguém ingresse em juí:io, aliás, -uma das duas condições
essenciais é esta: a de que alguém tenha legítimo intereS-se econôrriico ou legítimo interesse moral. Sem um destes dois requisitos- ninguém pode ingressar
em juízo para pleitear qualquer coisa, ainda que seja no Tríbunal Superior
Eleitoral. Pois bem. A própria lei que esta Casa aprovou no passado assegurou àqueles que não se satisfizessem com íilCõrporação, o· direito de hlgreS.sarem em outros partidos. Logo; o interesse- moral, no caso, é o interesSe político; havendo alternativas não pode haver sacrifício Para ninguém. Enião, estamos na certeza de que a calenda Corte, composta de Ministros aprovados
por esta Casa, vote de acordo com a sua Consciência; de acordo com a lei, e
tenhamos a incorporação efetivada.
Esse era um dos sonhos que Adalberto Sena acalentava. E espero que
seja um sonho alcançado ainda que após a sua morte. Todos sabe.p1os que ele
residia no Lago, numa mansão; numa casa muito bonita; muito tranqUila e lá
plantou muitas árvores frutíferas. E ontem diZia sua esposa Da. Aidá à minha: "todas as árvores estão bonitas, mas nenhuma delas chegou a frutificar." Acho que pelo me'nos esse seu sonho, de que a incorporação se efetive,
venha a ser efetivado, com a ratificação, pelo Tríbunal, des-se ato continuado,
repetido, renovado, longo e difícil, que os dois partidos de Oposição resolveram concretizar, na certeza de que só um partido forte constitui sustentáculo
à democracia. Porque os partidos frágeis, sobretudo nos países latinoamericanos, mal servidos e explorados, os partidos frágeis são verdadeiras janelas às ditaduras. __
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
nobre Senador Henrique Santillo.

-~Concedo

a palavra ao

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr~ Presidente, Srs. senadores:
Até confesso que, como ê comum acontecer comigo, estive aqui durante
estes minutos assaltado pela dúvida, se falaria algo sobre o Senador Adalberto Sena ou não, nesta sessão_._ Ouvimos i-Palavra de muitos dos seus pares e
companheiros que, durante muito tempo, foram testemunhas de suas boas
ações. Ouvimos a palavra da Liderança do seu Partido, de nosso Partido, do
meu Partido, através do eminente Senador Humberto Lucena. Mas acabei
por me decidir deixar aqui também o meu testemunho do que conheci da vida
desse homem, durante muito pouco tempo - um brevíssimo intervalo de
tempo, alguns momentos apenas de sua vida. E dele me ficou a impressão de
um homem fisicamente alquebrado pelo tempo, o implacãvel tempo, inexorável tempo, mas de um espírito extremamente bom, uma pessoa ponderada,
amável; cortês, muito decidido, extremamente decidido. Dele me ficou a impressão, sobretudo a mim que aqui estou hã pouquíssimo tempo, licou-rrie a
impressão de um exemplo dignificante de uma vid"a, uma existência como
muito pouco se tem hoje no País, marcada pelo espírito público, acendrado
espírito público, aquele espírito público de que este País está carecendo muito
e relega ao enésímo plano os interesses pessoais e faz da ativid3de política ou
não, ou de toda outra qualquer atividade, um permanente palco de lutas marcadas pelo desprendimento total.

Março de 1982

A meu ver, a vida deste homem, deste companheiro é um exemplo dignificante deste espírito público que estamos a carecer. A meu ver, eu como um
político um pouco mais jovem, eu, como um político inexperiente, ainda precisando aprender muito, neste breve intervalo de tempo em que aqui com ele
convivi, levo essa lição para o fut1úo, a da necessidade do desprendimento total de todos nós na luta por este País, na busca dos caminhos verdadeiros
para o Estado e para a sociedade, na busca permanente, com total desprendimento, deixando de lado as paixões. Não que a razão não-deva ser, freqüentes
vezes, temperada pela emoção da luta, mas, sobretudo, a paixão deixada de
bdo, para Õ predomínio do bom senso, da sensatez, do sentido de civilidade
qUe (enios e _devemos ter, para, juntos, 120 milhões de brasileiros, encontrarmos, no erro, no acerto, o caminho verdadeiro. Registro, portanto, aqui, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, com bastante emoção, esta minha impressão,
muito marcante, muito profunda em minha alma.
crestaria ai!lda de ressahir qu:~ min~a- amizade por ele, neste brev!: tempo que com ele aqui conVivi, acentuOu-se. Tão logo soube do seu falecimento,
com ~uita trist~za de_sloq_uei-m~ A?--Estado de Ooiás, onde me encontrava,
p~ra o.R!O de Jêuleir~. Ali, lamentavelmente, chegandç_poucç depois do seu
Se{:ntltamento, pude constatar a tristeza de seus familiares, de seus amigos, o
pranto _que dominava todos aqueles que com ele conviveram uma vida inteira. Também me Impressionou muito aquela demonstração de dor pela forma
Coiti que Cle cultivou duraríie- toda sua vida inilfneras e ínúmeras amizades e
pOr tudo quanto fez pelo Acre e pelo País·. (Úuit~ .bem.')
·
O SR. I"Rf.SIDE!\'TF. (Jarbas Passarinho) nobrt: Scnudor Joi'!o Calnwn.

Concedo a palavra ao

O SR. JO.W CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE .4 REVIS.JO DO ORADOR. SEIU PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR.

PRESIOE~TF

(Jurbas Passarinho)- Em votação o requerimen-

to .
o~ Srs. St:nadores que o í.Iprovam permaneçam sentados. (Pausa. J
Aprovado.

O .SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, quanaomc foi çomunicada u infaústa-noticiu do súbito falecimento do Senudor Adul-

berto Sena. impossibilitado de deslocar-me de Brasília fiz contato com o
nobre Senador Amaral Peixoto, que representavu o Partido Democrático Sciciúl na~ exéquias do nossO pran-teadO colega, e pedi, ví deferído O·meu Pedi-·
do. ao ilustre r.:olega Jorge Kalume, 2~'-Secretárío da Mesa do Seriado,- Se-n~rdor que nüo precis~1ria ter assento na Mesa para ser qualificado como todos nós somos, mas com u coincidt!ncia de ser o 2~'-Secretário da Cas_a, paru rep-resentar o Senado durante as cerimônias de sepultamento do nosso
çQJega.
Aq-ui cheguei. ao fim do meu primeiio mandato, pussudo quase todo ele
fora do Senado, e "encontrei exatainente aqUeles sete bravos companheiros a
-qu-e·sc referiu essa extr_uordinária figura que é Nelsori CarneirO, e Cflc611trei"O
Senador Nebon Carm~iro como Líder da Oposição, e Adalberto Sena, meu
conterr~ineo. n;;1scido que fui no Acre, embora desde ás três anos de idade
transferido para o Parô, como um dos seus magriços, lutando pela defesa da
sua damp que, no caso, era o seu Partido. Eu não diria, em nenhum momento. que da minha observação com o nosso querido ex-Representante do Acre,
que ele_ fosse de um temperamento apenas suave. Acredito que ele escondia
dci1tr6 da apurênda de suavidade um tcfrívd yulciío dentro--de- sf próprio. Alguriias \.·CzeS: Vi este v'úlcào effi eiupÇão peras -causas nobres, pelos sentimen.
tos qu_e defendia Com p~reza, com -~ignida~e._ _
Vi-o, coin grande bravura, discordar de posições da sua Uderanç_a, e
uma dessas prov<IS foi exatamente quando aqui permaneceu para votar a
criação do Estado de Rondônia, comprometido que estava com as pessoas
que o procuraram neste sentido, numa sessão que, como se sabe, foi rilarCãda
com certa surpresa, mas. com o coóhecimento prévio do líder da Maioria e
do Líder do maior Partido da Oposição, pois só nãO encontrei pelo telefone
possibilidade de me comunicar com o Senador EveJá_siõ Vídra, ~in quem me
desculpei depois.
Destes oito anos que passamos juntos, porque ambos nos reelegíamos
pelo terço, na renovação do terço do Senado, tive dele a mesma impressão
que em poucó tem pó' colheu o n-obre Senador Henrique Santillo,- a seriedade, a cOmpostura, a dignidade na defesa das suas convicções, e creio que
não se encontrará nos Anais desta Casa uma só palavra de Adalberto Sena tirando partido de urna cerimônia para dar vazllo aos seus rancores e aos ·seus
ressenrim-entos, especi1Ilmente quando essas cerimônias não permitem, por um mínimo de ética, que esses rancores, esses ressentimentos sejam expostos,
extravasados.

e
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Deu-me de, portuntll, um;,t liçLio de comportamento de Oposição. Não
podia deix<.tr de vC-Io como meu contcrrCLnco, como defensor das causas do
Acre. Nfto podia deixar de vê-hJ na mesma condiç_ào que salientou o nobre
Sc-nndor João Calnwn. pOrL!LIC sendo ele Senador de Oposição eu Ministro
da Educ~11.:ào. encontramo-nos no meu gabinete para discutir, na única vez
que Adalberto Sena me procurou. sem nenhum objetivo de natureza pessoal,
os destinos d:.t Educ:11,'fto brasilcir:.L
Assim. quero guardar dele esta imagem, uté porque não_sou dos que
acreditam pi<tmente que certos extravasamentos de sentimentos sejam muito
sinceros- podem servir fts vezes de biombo para dizer o que se pretende di:rer. tir<uldo-sc partido de uma circunstüncia especial. Quero guardar de Adalberto Sena a imúgem últinm que sempre tive dele, sentado a esta briosa Bant.:~Jd~t de Oposh;ào, liderado consciente. homem assíduo e freqUente que tanto
hlmrou o Senado da Rcpúhlica. E é esw imagem que, como eventualmente
Prcsiden_tc da Casa. guardarei du meu conterrâneo e do meu opositor.
A Mesa assoda-sc üs homenagens e fará cumprir a deliberação do Plen{lrin.

e

O SR. PRESIDENTE (Jarhas Passarinho) -

A Presidência designa

rnmt a prô.xinw sessão a seguinte
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5
Discussão. 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 1.133, de 1981, das Comissões:
- de
- de
- de
- de

Ccmsfituiçào e Justiça:
Legislação Social;
S-ep·Í('o Plihlico Cil·il; e
Finança,;;.

6
Disl.:ussào. em primeiro turno, 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 lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do J311 sal[! rio devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES. sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Consriwiçào e Justiça. pelu constitucionalidade e juridicidade;
- d'' Lq:islação Social. favorável; e
-de Finanças. favorúvel.
O SR. PRF.SJDF.:\ITF. (Jarbas Passurinho) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 26 minutos.)
Vowçi.'to. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n-?13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevidc.c;, que dispõe sobre a concessão de
aposcntLJdmia especial para n comerciá rio, na forma que- especi'fica; tendo
PARECERES. sob n•.•s 811 u 814, dc 1981, das Comissões:
- dt' Constillliçào C' Justiça .. peb constitudofwlidade e juridicidade;
- ck Le~:i.l'laçâo Social. favorúvcl:
- dt' Saúde. favorúvcl~ c
-de Finanças. favor::ivel. com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Frugclli. •

2-A
Votaçilo. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 329, de

1980, dt.! ;,tutoria do Senador Cunha Limél., que modifica diSpositivo da Consolidw..:ão das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habitu:ds também integre a remuneração, tendo

PARECERES. sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- d(' Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicídade;
- d(' Legislação Social, favorável; e
- "'' Finanças. favorúvcl.
3
Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que dedara o Marechal-do~Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo

PARECERES, sob n•s 815 c 816, de 1981, das Comissões:
- d~- Constituição e Ju:o;tiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que -ri presenta e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
4

Discuss5o, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 3_52, de
1978, de au_toria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.

ATA DA 218• SESS.l.O, REALIZADA EM 27-11-81
(Publicada no DC'N- Seção II, de 28·11-81)
RET!FIC4ÇÀO

No

c:.tbe~..:·:.!lho

da sessão. na p<.igina 6695,
Onde se lê:

ATA DA 219• SESSÃO, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1981
Lei:.1-se:

ATA DA 218• SF.SS.l.O, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1981
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(5740-AM7)_
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I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N•s I a 4/82 (n•s 33 a 36/82, na origem), de agradecimento de comunicação.
- N"' 22/82 (n\) 1f82, na origem), restituindo a~lógrafps de pr~j~?
de lei s<.mdonado.

- N•s 5 e 23(82 (n•s 65 e 66(82, na origem), submetendo ao Senado a
escolha de nomes indic~tdo_s para cargos cujo provimento depende de sua
prévia uquiescênciu.
1.2.2 Re-púhlil·a.

A ,-i~o do Ministro C'here do Gabinete Ch·il da Presidência da

N<? 41/82, encaminhando uo Senado esclarecimentos do Gabinete
Militar da Prcsidéncia da RepúbliCa sobre o Projeto de Decreto Legislativo n"' 4/79 (n<? 1/79, na Cüm:m.1 dos Deputados_),

1.2.3 ~Oficio do Governador do Estado do Rio Grande do Norte
N~ OH/82,
tru~ào

encaminhando uo Senado documentos necessários à ínsda Mensagem n~ 20 I /81.

1.2.4- Ofif..·io do Sr.

(<~-Secretário

da Câmara

1.2.7- Leitura de projeto

PrQjeto de Rewluçào n<~3, de 1982, de autoria do Sr. Senador Bernardino Viana, que dispõe sobre operações de crédito dos Estados e Municípios, revoga dispositivo da Resolução nQ 93, de 11 de novembro de 1976, e
dá outras providências.
1.2.8 -

1.2.5 - ParC'Cf..'res
- Referentes üs seguintes matérias:
Projetos de Lei da Câmara n·?s 32e57/81; e Projetos.de Lei do Senado
--·-·--·
n's 51 e 332/80.
1.2.6- Comunicaçõe~ da Presidência

-Assunção, em carútcr definitivo, da Senadora Laétia de Alcântara,
na Representação do Estado do Acre, na vaga decorrente do falecimento
do Senador Adalberto Sena,
Recebimento das Mensagens de n•s 6 a 17, de 1982 (n's 48 a 59(82,

nH origem). pelas quais o Senhor Presidente da República, submete ao Se-

nado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Municipais que especifica, sc!jám autorizadas a realizar operações de
crédito, para os fins que especificam.
-Recebimento das Mensagens n•s 18 a 21, de 1982 (n's6CJa 63(82,
na origem). pelas qu<.1is o Senhor Presidente da República submete ao Senado propostus do Sr. MinistrO de Estado d_a F3zc_nda para que os Governos dos Estados de Pernumbuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, sejum <tutorizados a realizar operações de crédito, para _os ftns que
especificam.
-

Discursos do Expediente-

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Atuação desenvolvida por
S. Exlllt frente da Secrct;uia de Educação_e CuJtura do Estaçlode $ergipe.
SENADOR MARCOS FREIRE, como Líder- Críticas a tópicos
da Mensagem Presidencial encaminhada ao Congresso Nacional.
SENADOR LUJZ VIANA- 8nfase dada pelo Senhor Presidente da
República em sua recente l'vlensagem ao Congresso Nacional, no tocante à
disrosi~ào do Governo Federal cm dialogar com.os partidos de oposição,
<.t propósito do dis~urso _de seu a_ntecessor na tribuna.

do~ D~putados

N9 OH/82, comunicando ;,i aprovação do Substilutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nQ 135(81-Complementar.

-

-Recebimento do Ofício nQ S-5/82 (n9 15/82, na origem) do Sr. Govern<ldor do Estado_ d_e_ Mitto Gross_o do Sul, solicitando autorização do
Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo.
-Convocação de sessão do Congresso Nacional a realízar-se hoje,
às 18 horus e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Ineficácia da punição impelo Ban~o__ Central a di retores do Banco do Estado_ d~ Goiás.

post~t

SENA DOR DIRCEU C AR DOSO- Inauguração de agência da CaiEcon_ômica Federal en1 dependências do Serviço Grãfico do Senado Fedt!ral. Registro da nova imr.ressiío do Diário do Congresso Nacional.
xa

1.2.9 ~-Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado nQ 6/82,_ de autoria do Sr. Senador Nelson
CarneirO, que -dispõe sobre u denominilção âO-sjUízeS.dassistas nas Juntas
de Concilia~ão e Julg;,1mento.
1.2.10- Requerimento

N<1 32jS1, de autoria da Sr' Laélia de Alcântara_ e outros Srs. Senadorçs,_ s-Oiíi:::it;;mdo _a rc;~l_izaçUoAe sessão especial do Senado em :homenagem
ao Senador Adalberto Sena, recentemente falecido.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n<1.l3/79, de autoria do Senador Mauro
Bencvides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comcrciúrío, na forma que espCcifíca. VotaçãO adiada por falta de quorom,
após usar da palavra o Sr. Mauro Benevides.
- Projeto de Lei do Senado n• 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lim;,1, que modifica c[is_positl_vo d_a_ Consolidaçã_o das Leis do Trabalho.
para fim de determinur que o pagamento por horas extras habituais também integre- a reinuneraÇão. Votação adiada por falta de quorum.
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-Projeto de Lei âo Senado n9 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força
Aérea Brasileira. Votação adiada por -falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 352(78, de autoria do Senador AccioJy Filho, que dls[lõe sobre a ação de alímentos. Discussão encerrada, após
usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
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SENADOR JOÃO CALMON- Lançamento, pela CNBB, da Campanha du Fraternidade de- 82 dediCada à Educação.
SENADOR ALMJR Pll'..'TO- Situ~ção do Nordeste e, em particular, do Estado do Ct::urú fuce a prolongada estiagem.

SENADOR NJ;LSO:V C ARSEIRO - Altemçào da sistemática do
imposto dt! renda na parte referente aos descontos pcrmitid0s para os l:hamados fundos !57.
·

- Projeto de Lei do Senado n9 362, de 1979, de autoria do Senador
Humberto Lu_ccna, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de 1979. Discussão- sohrcsfa3a por TaTta de- quoiuilz Para -votaçã-o
do Requerimento n9 33/82.
o-------

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAI\·IENTO

- Projeto de Lei do Se_nado n9 255/80, de autoria do Senador Nelson
Curnciro, qUe acrescenta dispositívos à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do }39 salário devido aos trabalhadores
avulsos. Discussão encerrada, ficando a votação-adiada por falta de quorum.

Po Sr. P.aulo Brossard, pronunciado na sessão de 14-l-82. __
Do Sr. Almir Pinto. pronunciado na ~.essilo de 1~"-3-82.
Do Sr. João Calmon, prlmunciado na sessão de I '?-3-82.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR HUMBERTO LUCENA
do PP ao PM DB.

Processo de incorporação

2 - DlS('[IRSÓS PROFf:RIOÓS EM SESSOES ANTERIORES

3-ATOS DO PRF.SIDF.NTF: 00 SENADO
N•'s 6 e 7,
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dc_l9~2

~IFSA

OIRF.TOR.\

5- !.IOERES E \'ICE-LIDERES OE PARTIDOS
6- COMPOSI(',\0 DAS COM!SSOF.S PERMANENTES

ATA DA 2' SESSÃO, EM 2 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDl!:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÔRTO,
JUTAHY MAGALHÃES E ALMIR PiNtO
-

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

realização de ele_ições em 1982, e dâ outras providências. (Projeto que- se
trail;formou na Lei rio 6.978, de 19 de janeiro de 1982.)

Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire - José Sarney - Berna_fdiito Viana - Alinir Pinto ...:.._ José
Lins- Mauro Benevides- Martins Filho- Humberto Lucena- Milton
Cabra]- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo-CoelhO-_;. Luiz CáValcante- Lourival Baptista- Passos Põrto- João Calmon- Moacyr Dalla
- Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Valdon Varjão - Affonso Camargo.

Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo
vimento depende de sua p~évia aquiescência:

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
c_omparecimenlo de 24 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciã.inb's ·nQssos trabalhos.
O sr. -1<;>-Sccrctário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N9 01/82 (n~' 33/82, na orige"m), de 19 de janeiro Ço corrente".ãno, relativa à aprovação da matéria constante da Mensagem SM-n9 1<;>, de 6 de janeiro
do corrente ano.
No 02f82 (n' 34/82, na origem), de 19 de janeiro do corrente ano, relativa à aprovação das matérias constantes das MeitSagenS d3. Presidência dã República nos 455, 456, 500, 501, 502 e 632, de 198!. c
N<;t 03(82 (n9 35/82, na origem), de-19 dejandi:o do corfente ãno, rel~iti
va à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República nos !64 e 166, de 198!.
N• 04/82 (n' 36/82, na origem), de 19 de janeiro do-córrellto ano, relativa à aprOvação das matêrias conStantes das MenSagenS da-Prf:sidência dã. República nos 301, de 1980, 043, 242, 341 e 422, de 198!.
Restituindo autógrafOS- de Projeto de Lei sancionado:
No 22/82 (n' 01/82; na origem), de 19 de janeiro do corrente ano, referente ao Projeto de Lei n9 28, de 1981":..::-cN~-que estabelece normas para a

pro~

MENSAGEM
No 5, de !982
(NO 65(82, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42; item lli, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossa.s Exc-elências a esool1:_J.a, que desejo fazer, do Senhor Mauro Sergio da.
Fonseca Costa COuto, Ministro de Segunda ClaSse, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Bras11
Junto à Republica Popular de Angola, nos termos dos artigos 21 e
22. do Decreto n,O 71.'534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do 'Ministro Mauro Sergio da !Fonseca Costa Couto,
que me induziram a escolhê-lo· para o desempenho d·essa elevada
função, constam da anexa informação do Ministério d"-'l Relações
Exteriores.
Brasllia, 25 de fevereiro de 11l82. - João Figueiredo.
INFORMAÇAO

Curriculum Vitae:

Ministro Mauro sergio da Fonseca: Costa Couto.
Nascido em Rosário do Sul, Rio· Gfanàe do SUl, 14 de
março <!e .1934.
Curso de Preparação -,~~; Carreira de Diplomata, Instituto
Rio-Branco.
-- ·
CUrso dê Aperfeiçoamento de Diplomat"-'l, Instituto RioBranco.
- Cônsul de Terceira Classe, 31 de janeiro de 1957.
Segundo-Secretário, merecimento, 21 de outubro de 1961.
Primeiro~se~retãdo; ni~~reCirhéilt6, 3 f de ]Ulho de 1967.
Conselheiro; merecimento, 1 de janeiro d•e 1973.
IM!nistro de segunda Cl"-'lse. merecimento, 1 de setembro
de 197:7.
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Assistente do Chefe do Departamento de Assuntos Juridlcos, 1004.
.A:sslstente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos
Americanos, 1004.
secretário da Seção de Segurança Nacional, 196·5.
Chefe da ,Divisão de Cooperação Técnica, 1974/78.
!Assunção, 'l1ercelro-sectetário, 1958/61.
Assunção, Encarregado do COnsulado'Geral, 1961.
AsSunção, Begundo-Secretárlo, 1961.
A:ntuérpia, Cônsui-AUjunto, 196'2/64.
A:ntuérpia, EIÍcarregado dÓ COnsulado-Geral, 196'2/63.
Amsterdam, Encarregado do consulado-Geral, 1962.
Bnurelas, OEE, Segundo-Becretárlo, 1963.
B:J:uxelas, CEE, Encaregado de N';egócjos, 1963.
oamcas, Segundo-Becretárlo, 1004.
MonteVidéu, .ALAW, Segunda secretário, 1966/67.
Montevidéu, Primeiro-secretário, 1967/69.
Genebra; Delegação Pernlr.l.nente, Prlmelro-Becretárlo
1969//71.

Genebra, Chefe dó setor de Seleção de Imigrantes, 1970.
Nova Iorque, ONU, Primeiro-Secretário, 1971/73.
Nova Iorque, ONU, Eneal'regO.do de, ,NegócÍos, 1972 e 1973.
Nova Iorque, ONU, conselheiro, 1973/74.
Viena, Mln.lstro-Oonselhe>ro, <1978/81.
Vien!l-, Encarregado ~ Negócios, 1979, 1980 e 1982.
Conferência do~ Chanceleres das Partes COntratantes da
ALALC, Montevidéu, 1965 (membro).
V Período de sessões das Partes Contratantes do Tratado
de Montevidéu, · Montevidéu, 1965 <secretário-Geral).
VI Período de Sessões da Conferência da ALALC, Montevidéu, 1966 (membro).
Reunião dOs Chefes .doe Estados Americanos, Punta dei
Este, 1967 (membro).
VIII COmissão do F~rro e Aço da OIT, Genebra, 1970
(membro).
Consellio Internacional de. Apel'felçoamento Profissional e
Técnico, Turim, 1970 (membro).
Reunião ,Extraordinária do COmitê I>ermanente da União
de Berna, 1970 !membro).
Conferência Diplomática sobre
Estrasburgo, 1971 (delegado).

Classlt!~ão

de Patentes,

Reunião ,dos Comitês Provisórios do Tratado de Cooperação de Pa.tentes, aein.ebm, '1971 (del6!18.dol.
·
XXVI, XXVII e XXVIII Sessoes da Assembléia Ger!ll da
ONU, Nova Iorque, 1971, 1972 e 1973 (dele&:ado).

m Reunião da Comissão Mista Braslle!ro-Bollviana , de
Cooperaç.ão Econômica e Técnica, La Paz, 1974 (delegado).

XVI, XVII, xvm. XX. XXI e XXIII Sessões do Conselllo
de kdm!n!stração do PNUD, 1974 (delegado).
Reunião ds Comissão Mista Brssil-Espanha, 1974 (delegado).

m

'Reunião da Comissão Mista· Bras!leiro---Peruanã de

COOperação C;l.entifica e T<\cnlca, 1975 (delegado).

XIX sessão do conselho de Administração do PNUD, 1974.

<chefe).
I Reunião da Comissãp Miista Brasileil."'---<1\.lex:ieana de

Cooperação Científica

e Técnica,

!975 (delegado\

II Reunião da COmissão Mista Br&!I-Canadá, 1978 <oe-

legado).
Conferência das !Nações Unidas soore Cooperação- Técnica
.entre Paises em Desenvolvimento, BuimQS Aires, 1978 . (de"!egado).
Xli Sessão da Junta· de Desenvolvimento Industrial M
UNIDO, 1978 (delegado).
Conferêneia Negociadora da Nova ConstituiçãO da -UNIDO,
1979 {delegado e relator-geral).
.xllr, xtv e XV Sessão da Junta de Dese;nvolyimento In-.
dustrial da UNIDO, 1979 e 1980 (chefe).
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II CIE, Rio de Janeiro, 1965 (membro).

rr Reunião da Comissão Mista :érasllelro-Peruana de Oooperação Econômica

e Técnicat

Brasília, 1974 (delegado) .

. IV"Ê;ubcomlssão de Temas Culturals.e, Oooperação Técnica.
dos Acordos !ie Formação Profissional da Universidade do
Trabalho de Porlo Alegre e Coordenação de Medidas entre
as partes brosileira e espanhola, da COmissão Mista BrasilEspanha, Brasll!a, 1974 ·(delegado).
... coniis$ão Mista Franco-Brasllelra de Relações Culturais,
Cientificas e Técnicas, Brasília, 1975 (delegado).
m Reunião da Comissão Mista: Bras!le!ro-Bo!iv!ana , de
Cooperação Econôm!ca e Técnica, Brasllia, 1975 (delegado).
Professor de· Prática Diplomática I~ no Curso· de Prática
Diplomática e COn.Sular, 1975176.
Representante Residente, Substituto, na Agência Intemae!onal de Ehergia !Hômica, 1979/80.

o M!nlstro' Mauro sergio da Fonseca. Costa Couto se enoontra
nesta data no exerc!clo de suas funções de Ministro-Conselheiro na.
Embaixada do Brasil junto à. República da Austrla.
secretaria de Estado das Relações Ext(>rlores, em H de janeiro
de 1982. _ Gnilherme Luiz Leite Ribeiro; Chefe da Divisão do
Pessoal.
(A Comissão de Belações E:r:terft>res .I
MENSAGEM
No 23, de 1982
(N' 66/82, na origem)
•Excelentíssimos Beiiliores Membros do Senado Federal:
1-fos termos do art. 42, item III, e P"râgra::fu único do art. 116,
da constituição Federal, banho.· a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado 'Federal o nome do Dou'tor Alfredo Buza!d
para exercer o cargo de M!nlstro · do Supremo Trll:>unal Federal,
na. vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Oarlos Fulgênclo
da Cunha Peixoto.
·
Os méritos do Senhor Alfredo Buza!d,. que me Induziram a
escolllê-lo para o desempenho desse elevada função constam do
anexo ·é111'1:i~um vitae..
'
Brasilla, 1.0 de março de 1982. - João Figuelreoo.
Curriculum Vitae
O Prof. Alfredo Buzaid n<l.Sceu na cidade de Jabotica.ba~ Estado de São Paulo, no dla 20 de julho de 1914. Fez os cursos prlrnár!o
e secundário no Ginásio São Lulz de Jabotloobal, dlrig!do pelo
Prof.. Auré!lo Arrobas Martilis, bacharelando-se no 4no de 1930.
Su4 melinação pelas letras despertou cedo. Cursava o quarto ano
do ginásio quando entrou para o corpo de redação do jornal
'publicado pelo Centro Joaquim Nabuco. No qu!nt oano' ginasial,
encerrando o curso denominado de bacharelado, foi eleito omdor
of!clal das três turmas de reservistas, respectiva.mente do g!nã.s!o,
da Escola de Farmácia e da. Escola de Odontologia.
•llngressou na Faculdade de· Direito de São Paulo em 193I.
Prossegue sua JLtividade de jornalista, escrevendo especlalmente
para O Combate, de Jaboticabal, e depois Para: A G<ozeta. Oom.erclal,
da qual foi dlretor. Oonchúdo, o eurno acadêmico, advogou dQ!S
anos e melo em Jabotlcabal, transferindo-se para São Paulo .em
tlns de, 1938. Desde então revelara seu Interesse pelos e<~tudos de
Direito Processual Civil, publicando em 1939 um artigo sobre ''Despacho saneador" na Revista Ju<liclárla.
Quando Eurico Tul!io IJebman Iniciou seu curso de extensp_o
universitária n'a Faculclade &i Direito, foi Alfredo Buzald um dos
mais assíduos freqüentadores, tornando-se elll. pouco amigo pessoal
do notá1!'el mestre italiano.
Em 1943 publicou seu primeiro livrb -·Da. Ação Declaratória
no Direito Brasileir(J - com que se inicia ·a Coleção de Estudos.
de Dlra!to Prpcessual. C!vll, dlriglda pelos professores S. soares .de

F.aria e Enrlco Tulllo Liebman: Inscreve-se, em 1945, coni a mono;.
grafia "Do Agravo d.e Petição no Sistema do Código &e Processo
Civil", no concurso à docência livre, tendO sido aprovado e nomeado no dla 17 de agosto de. 1946.
Publi~ou. até 1951 os· seguintes trabal!1os: Da Apelação "Ex
Officio; Paula Batista (Atualidades de um Veiho Proeessuallsta.) ·
.e A Escola d~ Direito de Beirute. Em 1952 Inscreve-se no concursÓ
à cátedra de Direito Jl1dlclárlo Ci\'!I; na Flaculdade Paulista de
Dlraito da Pontifícia trn!versidade Católica de São Paulo, apre•
sentando a ntonografia del).omin~da. .'.'Do ,.C:oncurso de Credor~ no~rocesso de Execuç_ão". Venceú- o con.Curso, obtendo a .média. 9,9.
Foi nonieado. e emwssaiio no; dla 23 de ma:!o de 1953.
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Tem publicado pareceres e artigos de doutrina na Revista ~dos
Tribunais, na Revista Fore~, na Revista Jurídica e. na Revista
de Direito Administrativo.
Participou de coml.ssão julgadqra;~ de concurso à cátedra ·de
Dlr.eito Judiciário Civil na$ Faculdades de Direito de Belo HoriZonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e· outras.
!'ertence~ à Associação Italiana de Processo Civil, com· sede
em Florença, e é mambro do Instituto Ibero-Luso-Filipino e Americano de Processo Civil, com sede em Madri. E conselheiro da
Revista de.Derecho Processual Civil, editada em Madri sob os auspícios do referido Instituto. Publicou ainda ·a monografia "Da Ação
Direta d.e Declaração de rnconstiucionalidade no Direito Brasileiro".

Em 1957 inscreveu-se, na .Faculdade de J:>irelto da Ulllversidade
. de São Paulo, ·no conclll"llO à cátedra de Direito Judiciário Civil,
va;ga com o falecimento do Prof. ~Benedito de Slquelra Fer:oeira.
Su:;l-.Ín.oliografia·.se denom.lna_"Da açã_o__rel}QYªtó!ia _de contrato de
locação de prédio d·estinado a fins com·erciais ou industriz.ls'".
4J.cançou distinção em todas as provas e com todos os examinadores, tendo sido nomeado e__empossado na cadeira no dia 8 de
maio de 19'58, em sessão solene da Congregação.
Em 1958 fundou, na cida-de de Porto Alegre, juntamente com
o.s Professol'eS Lulz Eulália de Bueno ~Vidigal, .Tosé Frederico Marques e GaJ:eno Lacerda, o Instituto Braslle~ro de Dit:eito Processual
Civil, cuja sede fica na cidade de São Paulo. Esse Instituto, do
qual é Secretário-Geral desde a fundação, foi Incorporado como
Instituto anexo à cadeira d•e Direito Judiciário Civil da il"aculdade
de Direito da Universidade de São Paulo. Sob os auspícios do Instituto já se realizaram dois congr_essos, sendo um internacional, na
cidade de São Paulo, e um nacional, na estância climatérica de
Orunpos do Jordão. Além disso, o Instituto desenvolve em profundidade c3 ~:stu·.!o.s de DireitO Pro"é:es.Süaf Civil, através dos catedráticos da Faculdade de Direito da Ulllversidade de São Paulo e
das suas seções estaduais, tendo o Prof. Alfredo Buzaid feito ccmferêneias. nas mais importantes capital.s do Pais.

Em 1960 fundou a Revista de Direito Processual Civil, de que
é o- di:rretor responsável. A rev:ista é muito ciosa na publicação de
est.udos de valor cientifico e comentári.os a julgados dos Tribunais.
Encarregado pelo Governo Federal de elaborar o Anteprojeto
de Código de Processo Civil, deslncumblu-se ~de sua missão, entregando o documento em princípios de 19M. O Congresso de Campos
do Jordão, que se realizou em 1965, visou à discussão dos temas
fundamentais em que o projeto introduz importantes inovações
no sistema legal brasileiro.
F'oi nomeado Dlretor da Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo em julho de 1966, sendo Investido no cargo no dia
3 de agosto seguln~e. O exercício nas funções de Diretor foi interrompido duas vezes, por ter de assumir a Reitoria da Universidade
de São Paulo, em cujo exer-cício permaneceu· cerca ae um an:o. ·
Em 1967, po~: ato do Mlnistro da Justisa, foi nomeado .COOrdenador da Revisão dos Códigos, estando a seu cargo o controle
dos seguintes projetps: Código Civil, Código Penal, Código Penal
Militar, Código de Processo Penal, C9dlgo de Processo !'enal Mllitar, Lei de Organização Judlcárla Ml)itar, Código de Sociedades,
Código de Títulos de Crédito, Código de Navegação Marítima, Código de Contravenções penais, Códivo de Execuções Penais, Lei
de Introdução ào Código Civil, além de outros diplomaas legislativos a cargo do Mlnistério da Justiça.
Em 1968 foi eleito Presidente da Academia Nadonal de DIreito, com sede_ no Rio de Janeiro. A Academia reúne 40 dos
mais notáveis jurl.stas brasileiros.

Figurando eín lista tripli<>a, foi nomeado, em maio de 1969,
Vice-Reltor da Ulllversldade. de São Paulo.
Nos últimos anos _foi intensa .a. sua produção -cientifica, m:erecendo Iembrar.. s-e os seguintes -estudos:· HJuicio de Amparo" e
Mandado de Segurança.; do Despacho saneador; do Ohus da
Prova; A Crise do Supremo Tribunal Federal; A Alienação Flduclárla em Garantia, além de numerosos pareceres.
Em 30 de outubro de 1969 foi nomeado Minl.stro da Justiça,
tendo exe:rctdo as suas !unções até 14 de março de 1974.
·
Foi autor do Projeto de Código de Processo Civil que, dl.scutido
e votado no Congresso Nacional, se oonverteu em Lei n.0 5. 869, de

11 de janeiro de 1973.

Literato, pertence à Academia Paulista de Letras, sendo titular da cadeira n.0 31; publicou estudos literários e históricos, como
Camilo --o Católico, Pedro Ir, Escol.a. de Direito de Beirute, Jooé
Bonifácio - Patriarca da Independência e muitos outros.
Deli a lume também' dois estudos: .Toã.ó MetfdêS' .Juril.or e Estevão c!• Almeida.

.Reuniu vários ensaios em um volume, intitulado "Estudos de
!>Ire! to".

Acaba de lançar, em dois volumes, a sua obra "Da ação. renovatória", em segunda edição.
~
!'ertence, finalmente, à Academia Brasileira •de Letras Jurldicas, sendo titular da cadeira n.0 38.
(A Comf.sião de Constituição e Justiça.)
A VISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL
DA i>RESIDf:NC"IA DA REPÚBLICA

N<1 041/82, de J9 de fevereiro de 1982, eitCaminhando ao Senado Federal
csclarc_cimentos do Gabinete Militar da Presidência da República sobre o
Projeto de Decreto Legíslativo n<~4, de 1979 (n<~ 1/79, na Câmara dos Deputa~
dos), que "ratifica o teXlo da Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou
Hostil de Técnicas de ModifiCação Ambienta[, assinado pdo GõvernO Brasi~
Jciro cm Nova lcin:]Ue,
_9.de- nOVeri-lbi-0 de-1977".

·em

(Ã Cômissão de Rdaçõi:s E.xt"riorE>s.)
OFfé'fO J)() GOVERNADOR DO-ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
N~! 008/82, de 21 de j:.meiro de 1982, encaminhando docum~_ntos necessúrios à in_struç_ã_o_d~t-Mensagem Presidencial n9 201,_ de_l98l (n9 340/81, na
origem). (jtl~-~'i61icita auloriiUçUO-Oo'Senado pai-a qiie·o GovernO--do Estado
do Rio Grnnde do Norte possa elevar o montante de sua dívida consolidada.

tÃ Coiilissão de Constituição e Ju:ttça.)
OF{CJO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

de

N'~ Ó08j82,
15 de janeirO deY982, C0inun1Ch:~-Clo- a aProvaÇão-do SubstitutivlJ do Senado· ao-ProjetO ~e. Lei da CGmara n9 135/81-Cbmp\ementar
que ''altera ~~ Lei Complcmentur n'~ 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece,
de Hcordo com o art. 151 e seu parágrafo único da Emenda ConstitUCional ni:i ·
I, de 17 de outubro de 1969, casos de inelegibilidade, e dá outras providências". (Projeto cnvíado ft sanção er:n 15~1-82).
PARECERES
PARECERES
Nos 9, 10 e 11, de 1982

Sobre o Projeto de Lei. da. Câmara n.o 32, de .1981
(n.0 3.0.33-C, de 1976, na Casa de origem)_, que ''altera
dispositivo da Lei· n.0 4. 594, de 29 de dezembro de 1964,
que, "regula a profissã_o de corretor de seguros", e dá outras providências".
PARECER N.0 9, DE 1982
Da. Comissão de. Constituição e Justiça.

R.elator: Senador Murilo Badaró
O Projeto sob ex:ame, originário da Oâmar.a dos Deputados,
de autpria do ilustre Deputado João Gilberto, dá nova redação à
alínea a. dt> art. 4.0 da Lei n.O 4.594/64, para incluir entve os
pré-requlsdtos habilitadores a<> exercício da profissão de corretor
de seguros· a· c:Lrcunstãncia de "8ervir há mais de se·is_ meses como
preposto de 'COrretor de segu.~ros· para os ramos requeridos: ou dois
anos de exercício em ra:mo correlato-".
2. Na, Jnstliicação, o Autor, rupós conjugar d.!Siposltlvo.s da
Lei n. 0 4.59V64, e do Decreto n.o 56.903/65, que a regulamenta,
prura mostrar que o oorretor de seguros precisa ficar dois anos
conn> .preposto de um corretor de outro ramo, para poder exercer
a atlvidade na;que!e ramo, não havendo a exigência inversa, aduz
o Autor: "cremos estabeleeer um critério de justiça e de ordem
geral, ao tentar alterar a Lei <para, a;través de <parágrafo únlc.o
ao art. 4.0, prever que o e·xer-cicio de mais de dois anos de cor~
retagem num dos ramos de seguros, indusive o de 'seguro de vida,
devidamente regl.strado, dá habilitação para o candidato· lnsc.re.
vex-:_se- noutro ramo".
~ 3. Em sua tramitação pela egrégl:a Câmara. dos 'De>!>utados,
foi o P.rojeto considerado pela. douta cóm.issão de Justiça oonro
constitucional, jurídico e de boa técnica legl.slà.tiv·a.
Assim, à luz do art. 100, !<tem~ ITI, letra b, n.o 1, comblnljdo
com o art. 100, item I, n. 0 6, do Regimento Jmterno, cabe-nos,
tão-só, o e:~Cà.nle, de mérito.
4. No particular, .pa;rece--nos, ~que as razões e:><pendidas na
Justificação, acolhidas pelas doutas COml.ss~ ,po;r que tramito!~-
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pelo plenário da outra Casa, f~damentam su!icientem-ente a
PrO!pOsição, tornando-a merecec;l01ra de aprovação, pois ela restabelece ·a isonomia de tratamento quanto a exigência para exercicio profissional onde até agora eXiste cliserimlnação._
5.· Attlte o exposto, opinamos, no mérito (art. 100, Item m, b,
n.0 1, combinado com o a;rt. 100, item I, n.0 -6 1 do Re_gimento .Interno), pela ,.provaç~ do Projeto, por opo<tuno e eonveníente.
Sala das Comissões, 10 de junho de 1981. - Nelson Carneiro,
Presidente em exercício _- Murilo Badaró, Relator - .41mir Pinto
- Lenoir Vargas- Bernardino Viana- 1\loacyr Dalla- Martins
}'ilho - Tancredo Neves - Franco Montoro.
PARECER N.0 11), DE 1982
Da Comissão de Legislação Social

=

Aproveitando sugestão. a nós e;p:caminbada pela F'ENACOR_Federacão Nacional dos Oonetore~ de Seguros e ~:e CE!-pl!tallzaçao,
ofereceÍnos SUbstitutivo_ em que_, de um ~ado, é :s:uPrtmida a le·tm a
do art. 4.0 da Dei n.O 4.594/64, e, de- oul.ro, se amplia aos cursos
técnico"'!>roflsslonais reconhecidos o .efeito habilitador deferido aos
oficiais.
A segunda das alterações amplia as possibiüdades de ha,bllitação dos i'Iltei!'essados, tornando injustificável a fa·C'I:lldad~ oontl.da na letra a.
Obtar-oo-á, dessarte, melhor nivel de qualificação de ponderável ·segmento dos pro!lssionals do setor.
4. Ante o exposto, <J!llinamos pela llJ!>l'OVaçáo do Projeto, noo
termos da seguinte

EMENDA N. 0 1 -

CLS

(Sub&ti.tutivo)
Dá nova. redação ao art. 4.0 da Lei n. 0 4. 594, de 29 de
dezembro de 1964, que 44 regula a profissão de corretor dei
seguros".

O Congresso_ Nacional decreta:
Art.
Dê-se ao art. 4.0 da Lei n. 4.594, de 29 de deoonl·bro
de 1964, a seguinte redação:
1.0

0

'fArt. 4.o ···-·····················~~--~-~..-.·-····6·~·-···
a) haver ca<ncluído curso téen!co-prof!sslonal de se-

·gu.ros, oficial c.a reconhecido;
b) apreS'"tiDtar a:testado de ex.erc~cio· profissional anterior a es:t.~. l•ei; fornecido pelo sindicato de classe ou pe·lo
Depart2.inento Nacional de Seguros Privados e Qlpitalização."

a) haver ooncluido curso téenico-proflssional de seguros, ofic1al ou reconhecido;
__ b) a,presentar atestiado de exercício profissional ante.-tipr a._ esVa- lei~ forneeldo pelo sindicato de _classe ou pelo
·:óeprurtemento NaCional de Seguros Prlvado.s e Gap!ta!lzação."
Como aigumenta o nobre senador Aderbal J!ll'el!ra, Relator
da matéria na Comissão de Legislação Soclal, o Substitutivo '~am
plia aos cursos téenico-[pro!lsslonals l.'le<!onbeddos o efeito habilitador-deferido aos oficiais", estende as possibilidades de habilitação dos inúeressadbs e oferece "melhor nivel de qua!ifieação de
ponderável segmento dos profissionais do setor''.
o SUbstitutivo está bannônico
as pre<leituações constitucionais e é sob tal aprecliação que opino P<>T sua aprovação.
Sala daS Comissões, 3 de crezernblro de 1981.- ~~sio Chaves,
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Ore~tes Q!'ercm - Nels_on
Carneiro - Raimundo Parente - Bernardino ,VJ.ana. -: MarlJ.!lS
Filho - Moacyr Dalla - Hugo Ramos - Jose Fra.gelli - Joao
Calmon.

PARECER
N• 12, de 1982

· .. . . Da Co.~ de ~tl~ção e .Justiça, sobre o Pro_Jeto de Lei da Câmara n.0 .57, de 1981 (n.0 2.100-B, de
1979, na _origem), qu~- ualtera. a. Lei n. 0 5_.869, de 11 de
ja.nelro de 1973 - Código de Prooesso Civ.il, na parte relativa ao procedimento sumaríssimo''.
Relator: Senador Nelson Oarl>elro.
" A alteração que o presente projeto de lei pretende fazer no
vigente Oó_çligo de Prooesso Civil, no texto do inciso I do art. 275,
objetiva, tão-somente, atuallzar o valor ali previsto, fixado como
llmlte de alçada para· procedimentos sumarissimos.
Nem mesmo o· fato. de_ o dito _valor estar •baseado em vinte
vezes· o maior salário m!nlmo, bem como de esse sofrer reajustes anuais, têm bastado para fazer que a referida alçada mantenha uma. certa indispensável compatibilidade com os objetivos
que Just.l!flcaram a adilção â<Lcr:itéxio estabelecido no art 275
r, do oro.
· '
Existe uma defasagem ev.!dente entre a Inflação real e os
reajustamentos salariais, conforme multo bem ponderou o ilustre
autor do projeto na Câmara, de sorte que o parâmetro consignado
no inciso I do ·art. 2·75 Já não se presta para "'Jlartar as procedimentos que crevam ter rito sumar!sslmo daqueles outros que devam
ter .rito sumá,rio ou mesmo ordinário.
Nada vejo. na proposição que possa comprometê-Ia rol> oo
aspootoo da constitucionalidade, juridicldade e até de técnica Ieglslativa, manifestando-me, outrossim, de inteiro acordo com o
seu miér.lto.
Apen&,\<, pareee-m<> que deverlamos aproveitar o ensejo da alteração deste art. 275 do OPC pam nele incluir um tipo de ação
que não deve pro<:e<!Sar-se através de outro rito que não o .suma.il'lsslmo. Tal ação processa-se atualmente pelo rito ordinário e,
assim, ou as interessadas em aclonar seus oompanhelroo desistem
de fazê-lo pela só perspectiva de longa demora, ou os processos
efetiva.ment.e se arrastam por meses e anos, acabando por não sechegar a resultado efetivam~nte reparador. Cinqüenta anos de
ativldade forense, em contato com essas situações, justificanJ. o
oferecimento da emenda.
Por Isso que ofereço umlt '!!!lllelld!t aditiva ao Projeto de Lei da
Câmar n. 0 58/81.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publieação.

Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1981. - Humberto Lucena, Presidente, em exercíciO --Aderbal_Jur~ma, Relator- Arn.9
Damiani - AI~sio Chaves - Eunice Micbiles - Almir Pinto.
PARECER N.0 11, DE 1982
Da Comissão de ConstituiçãO--e JUstiça

Relator: Senador Murilo Badaró
Retorna a esta Comissão o P.rojeto definido na ·emenda ·em
eptgDafe, que aqui recebeu Pa!"lecer favorável.
Cabe-nos exa.mi:niaz, agora, o Substitutivo que a Comissão de
Le-gislação Social do Senado ofereceu â proposição.
O Substitutivo . di a seguinte 'nova redação oo rurt. 4.0 da Lei
n·.o 4.594/64:
"Art. 4.0
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Relator: Senador Aderbal Jurema
De autoria do ilustre Deputado João Gilberto, o Projeto. sob
exame proveniente da Câmara dos Deputados, alte~a dispositivo
cta LeÍ n.o 4.594/64, dando nova redação à retra a do a,rt. 4. 0 da
Lei n.o 4.594/64.
2. Na Jüstlficação, argüi o Autor: .. . . . OOll). as atuais disposições um oo~etor .de ségu.ro de:_ vida _qm: _seJa cha-mado a exercer outro r.amo o.u que por ·decisão propria eru:amin.I;e:-se· a este
outro ramo ·de se·guros, vai flcar durante dois anos diVldlnd:O. s~
Comissão com um corretor já registrado naquele ramo especifico .
3. o texto primitivo do Auto~ foi ª'iierado, _ na C~Et~!"·ª' dos
Deputados, através de Emenda de Plenário, afinal_ acolhida.
~~
o teJclJo api!ovado e enviado a esta casa tem o seguinte teor:
"servir há mais de seis meses como preposta 4e__·conr~tor de seguros para· os ,ramos requeridos, ou 9-Dis_~os 'de.exercLcio em ramo
correlato" (nova redação· à letra a do art. 4.0 da Le1 n.O 4.594/64).

Art. 3. 0
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào li)

Eíni>iula. n.,. L-CC.J
No im:iso II do ~1rt. 175 da Lei n9 5_..869, de I I de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil, acrescentt>.~se a_seguinte_ãl_ínea n:

Art.275- ···················~······················
I - ...................................... - .......... .
41

I I - ·-·-···-"···-:-...... ;;;c •. ; ...................... ,.

n). que versem pedido de indenlzação da

oompanheir~;

Sala.- das COmissões, 3 .de <tezembro de 1981. - Aioysio Chaves,
Presidente - Nelson Carneiro,. Relator - Lenolr Vargas, vencido
quanto à emenda - Raimund<> Parente - Berna.rd!n'> Vi31W1: Martins Filho - Moacyr DaUa - BlllrO Ramos - Murilo :Ba.daro Joí!o Calm.on - José FrageUL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção III
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PARECER
N' 13, de 1982
Da Comissão de Constituição e .Tnstiça. Sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 51. de 1980, que "revoga. o
Decreto-lei n.• 1. 284, de 28 de agosto de 1973, que declarou
o Município de Aná.polís de Interesse da Securança Nacional, e dá. outras providênclas".
Relator: Senador Murllo Badaró
O Projeto sob exame, de autoria do !lustre Senador Henrique
Santlllo, objetiva, através da revogação do Decreto-lei n.O 1.284,
de 28 de agosto de 1973, devolver ao Muulc!pio de Anápol!s, no
Estado de Goiás, a ·sua autonomia polític!l, perdida desde que,
através daquele diploma legal, follncluido entre aqueles declarados
pelo art. 15, I 1.0 , alinea b, da Constituição Federal, como "de
Interesse da segurança nacional".
Na Justificação, depois de declarar a "exaustão" do sistema
politico decorrente da Revolução de 1964, salienta o Autor que,
"no caso especifico de Anápol!s, nada existe que possa. justl!lcar
sua incluosão na área de interesse da segurança nacional, a não
ser a presença da Primeira Ala de Defesa Aérea - Base Aérea dos
Mirages".
Entendemos que não há, nO caso, -como- ConcOrdar com o primeiro "ponto" dos argwnentos do Autor, porque nãO se há confundir os sucessos evolutivos da Revolução de 31 de março de 1004,
que ora desaguam no proce.'lso de abertura politica promovido pelo
Governo do Presidente João Figueiredo, com o que o !lustre Senador Henrique Bantlllo acredita. ser uma "exaustão" dessa evolução
democrática.
OUtrossim, é exatamente "a presença da Primeira Ala de
Defesa Aérea", de que fala o Autor, que justificou a inclusão de
Anápolis entre as áreas consideradas de elevado interesse para a
segurança nacional, justamente por estar a! baseada a poderosa
força defensiva dos supersônicos '1M1rage", destinada não apenás
à salvaguarda do espaço aéreo da Capital da Repúbl!ca, mas pela

sua privilegiadísslma localização -

quase no centro geogri.rico

do Bras!! -, a cobrir - defensivamente. acentue-:>e -'- grande
faixa de território nacional.
Todavia, o que Importa em principio verificar é que o dispo~tlvo constitucional referido (art. 15, § 1.o, bJ, que comete ao
Presidente da·Repúbl!ca a nom:eaei'lo dos Prefeitos dos Municípios
declarados de interesse da segura.nç~: .naclonal1- subordl~a, expressamente, a iniciativa de tais declaraç~ a "lei de iniciativa do Poder
Executivo", ou mais expl!cltamente, .de iniciativa. legislativa cuja
deflagração é da competêncla·PJ,'!Vanva do Presidente da Repúbllca
(Const., art. 81, item IIJ, admitida a hipótese de sua edição através
Ide decreto-lei, por tratar-se, no caso; de assuntó· pertinente à
segurança nacional, conforme autoriza o 'art. 55. Item r, ainda da
Lei Magna.
Diante do ·exposto e. considerando o incontornável óbice constitucional, nosso Parecer é pela rejeição do Projeto.
Sala dás Comissões, 3 ile deiêmbro de 1980: - Aloysio Chaves
Presidente - Murilo Badaró, Relator --. Nelson Carneiro vencidÓ
- Moacyr Dalla - Bernardino Viana - Hugo Ramos ~ Lenoir'
Vare-as - João Calmon.
PARECERES_.
Nos 14 e IS, de 1982
Sobre o Projeto de Lei do Sénã.do n. 0 332 1 de 1980, que
"erige em monumento nacional a Cidade de Laranjeiras,

no Estado de Sergipe".

PARECER N.• 14, DE 1982

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Leite Chaves

o

PLS n. 0 332/80, de autoria do ilustre Senador Pasios Põito,
quer erigir em monumento nacional a Cidade de -Laranjeiras, no
Estado de Sergipe.
Em outro PrOjeto que também relato, o Senador Passos Põrto
pleltea ldêíltica providência para a Cidade de São Cristóv.ão;
procurando obter, para amba.s -as .comunas histórtcas do seu Estado, a -proteção espeqlal da União à preservação de logradouros
de valor inestimável para memória nacional.

Num trecho da sua Justificação, registra o Autor:
"Centro de aristocracia rural, foi, no entanto intensa
em Laranj_eiras a propaganda republicana e abolicionista,
a,través de clubes e jornais. A sua prosperidade econômlca se aliava uma fecunda atlvidade cultural, com ·a
criação de escolas, aulas de francé.s, gabinetes de". leitura, escola.s de música, de arte, etc. COm a abolição .da es-
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cravatura veio a sua decadência, mas, até hoje, continuam lá, de pé, as igrejas e ricos casarões que atestam
a grandeza e o fausto que viveu Laranjeiras."
o Projeto harmoniza-se com a Constituição, é jurldico, e,
quando a mérito, merece integral apoio.
Isto posto, _opino pq.r" sua aprovação~
Sala das ComisSões, 11 de novembro tle 1981. - Aloysio Chaves, Presider,1te - Leite Chaves, Rela,:or - Bernardino Viana Moaeyr Dalla - Lenoir Vargas - Lázaro Barboza. - Hugo Ramos
- Franco lUontoro - Benedito Canelas.
PARECER N.• 15, DE 1982
Da. Comissão de Educação e Ciiltura
Relator: Senadora Eunice Michiles
O Projeto em exame, de autoria do ilustre Senador Passos
Pôrto, tem como objetivo preservar a memótia nacional, erigindo
como monumento nacional a cidade de Laranjeiras, no Estado
de Sergipe.

Ocupada em fins tlo sécülo XVI, no vale do Cotinguiba, de-pois de uma vitória militar de Cristóvão de Barros· sobre os indios
e franceses, .surgiu uma povoação,· jã visitada pelos holandeses
c-m 1645, na .sua marcha para São Cristóvão.
Nos_ pr_i_~órdios da colonização1 os jesuítas .ali se ins-talaram
força das invasões e da quesoão r_eligiosa com o Marquês de
Pombal, deixaram obras de valor memorial_ inexcedível.
Em sua justificação, o autor dO projeto relaciona o.s prlnclpai:- monumentos da cidade de Laranjeiras, que são:

e, por

l.o ---''Igreja de Comandaroba - edificada à margem direita do rio _CotinguiJ:'Is,, sendo __ a 2.a residência construída pelos
jesu!tas em suas ca,mpanhas de evangelização no.ano de 1731.
2.o _....,.. Igteja. Nos.sa 8enhora da CQnc.eição - construção exe:cutada por vclta de 1843, encontrava-se na época _com uma capela mór e os a.licerces do corpo até a superfície da terra abandonada. Em 1860 D. ·pe<:Iro II, eni sua visita a Laranjeiras, fez
um__ don-ativo para se completar a _construção.
-s.o - Igreja do Bonfim, cuja origem remonta a 1836.-1-- quando foi feita a doação do .seu patrimônio. Em 1843, já fazla parte
da relação d~ capelas da freguesia, enviada pelo vigãrio José
Joaquim dos Campos ao Pré-sidente da Província.
4.o ~ Sobrado do Sítio SJ:mt'Aninha - antiga casa do século passado, de llnhas arquitetôn!cas interessantes, se consti"
tuindo :num_ exemplar característico de casa de chácara, tipo de
trantlção entre a casa grande de engenho e o sobrado urbano.
5. 0 - Tra:Piche - prédio de arquitetura do século XIX, apresentando _como soluç_ão principal uma cobertura vencendo grandlls vãos, toda resolvida com estrutura de tesoura de madeiras.
Suas paredes de pedras possuem espessura avantajada a fim de
suportar a carga do seu enorme telhado. A beleza do telhado é a
principal_ atraçãG desse precioso exemplar· da arquit_etura civil de
Laranjeiras.
6.0 - Capela Sant'Aninha - incluída entre as capelas mais
ricas do País, numa demonstração do espírito de rellgiosldade e
opulência da época.
7.o - Gruta da Pe'dra Furada - construída pelos Jesultas em
suas campanhaJ de evangelização da população de Laranjeiras.
A cidade de Laranjeiras ~oi, ainda, centro da aristocracia ru_ral. e participou da intensa propaganda republicana e abolicionista através de clubes _e jornais.
Como se vê Laranjeiras reúne um conjunto histórico e_ ar_~
qultetônlco"de grande s!gulf!cação para o nosso País. Juntamente
com São Ciistóvão, deve ter a proteção especial do Governo, com
a finalidade_ de preservar a--memória nacional e evitar que .seja
vitima da especulação imobiliária que. ameaça nossas cidades.
- IstO posto, solhQ~f _riy_Qr[veis ao presente- -pl-qjeto7 por considerá_-lo jU$to_ e oportuno.
, Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1981. - Aderbal Jure"'!'>
Presidente - Eunice Michiles, Relator --'-- Gabriel Hermes - Joao
Lúcio -

Adalberto sena -

João Calmon.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- b Expediente lido vai à
publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que assume nesta data, em caráter
definitivo, a Representação do Estado do Acre, pelo Partido do Movimento
DeinõCriftià,- Brasileiro, a Senadora Laélia de Alcântara, na vaga decorrente
do falecimento do SenadOr Adalberto Sena.
S. Ex" já prestou o juramentO de praxe, quando aqui subsfituiu, em caráter eventual, o nosso saudoso colega Adalberto Sena. Tão proitto S. Ex" se
encontre na Casa terá assento ao Plenário.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOI'iAL (Se<ào II)

Março de 1982

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu as
Mensagens de n's 6 a 17, de 1982 (N's 48 a 59(82, na origem), de 25 de fevereiro 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 as Prefeituras Munici-

pais de Barroso e Belo Horizonte (MG), Caarapó (MS), Ceará-Mirim (RN),
Dom Aquino (MT), Gurupi (GO), Pedro Avelino e Poço Branco (RN), Porto
Alegre (RS), Porto Feliz (SP), Rialma (GO) e Uberlândia (MG), sejam autorizadas a realizar operações de crédito, para os fins---qu-e-especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu as
Mensagens de nos 18 a 21, de 1982 (nos 60 a 63(82, na origem), de 25 de fevereiro do corrente ano, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disoosto no art. 42, item VI, da Çor1stituição, submete ao" Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da f:azen_da para que os G_Ovetr1os dos Estados de Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sanfa Catarina sejam autorizados a realizar operações de crédito, para- os fins que especificam:
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu, do
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, o Ofício no S(5, de 1982 (N'
015/82, na origem), soliCitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa
realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS-60,000,000.00 (sessentea milhões de dólares norte-americanos), para o fim que especilica,
A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
·
Justiça.

O SR., PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidênciaconvoca sessão conjurha a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à discussão da Proposta de Emenda à Constituição n<? 51, de 1981, que acrescenta§ 3<? ao art. 95 da Constituição" Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projeto de
resolução que vai ser lido pelo Sr. 1<?-Secretãrío.

E lido o seguinte
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RESOLUÇAO N. 0 62, DE 28-10-75, COM AS AL'l1ElRAÇOEs I.NTRODUZIDAS PELA DE N. 0 93, DE 11-10-76, AMBAS DO SENADO
P'EDERAL (DCN DE 29-10-% E DOU DI!: 13-11-76)
Faço saber que o Senado Federa,I aprovou·, nos termos do art.
42, lnc!.so VI, da Constituição, e eu, José de Magalhã.es Pinto, Presidente, promulgo a seguinte
REJSOLUÇAO ~N.0 62, DE 1975

Dispõe sobre operações de crédito dos Estados~ e Mu·
niciplos, fixa seus limites e condições.
~ Art. J:o ~ Subordinam·-Se à.s normas fixadas nesta Resolução
a.s operações de crédito de qualquer natureza, realizadas pelos
Estaáos e Municípios.
·
iParágrafo único. Subordinam-se, também, ao disposto nesta
Resolução as operações de crédito ·em que sejam intervenlentes as
entidades autárquicas estaduais e ~un!c!pals.
Art. 2.0 A divida consolidada .Interna dos Estados e Municipios deverá conter-se nos seguintes .!!mitos máxlmo.s:
---.- o móntante global não poderá exceàer a 70% (setenta por
cento) da receita realizada no exercício financeiro anterior;
_ II - O crescimento real anual da divida. n~ Poderá ultr~
pa.s.sar a 20% (vinte por cento) da receita realizada;
~·- nr """'- o dispêndio anual com ,a respectiva liquidação, compreendendo principal e acessórios, não poderá ultrapassar 15%
(quinze por cento) <la receita realiza-da. no exerciclo financeiro
anterior. (l)
IV .,- A resporu<abUidade total dos Estados e Munlc!p!os pela
eml.s.são de títulos da divida púb!lca não poderá ·ser superior a
50% (cinqUenta por cento) do teto fixado no_ltem l deste artigo.
§ ) .. 0 Para os efeitOs desta Jl,e.solução, compreende-se como
dívida con.solldada toda e qua)queT obrigação contraiàa pelos Estados e Municípios, em decorrência de financiamentos ou empré.st!moo, mediante a celebraçãO de ·eolitratos, etriísSão .e aceite de
tftulos,- ôu concessão· de quaisquer garantias, que represente com-~
promisso assumido em um exerctc~o para re~·gate e~ exer_ciclo sub_..:
seqüente.
·
§ 2.0 Na apuração do.s limites fixados nos itens I, n e lli
deste artigo será deduzido da receita o valor correspondente às
operações de cré<'!lto. (2)
§ 3.0 A receita !lquidaapuradà nos termos do·parágrafo: anterior será corrigida, mensa,!mente, através de índice aplicáVel à
espécie. (3)

Art. 3.0

Os Estados e Mun!clp!os poderão pleitear que os limi-

tes fixados no art. 2.0 desta Resolução sejam temporariamente ele-

PROJETO OE RESOLUÇÃO
No 3, de 1982
Dispõe sobre operações de crédit.4) dos ~tadoS e ~Mu
nicípios, .revoga dispositivO da RlesQlnção- n.o 93,. ide 11 de
novembro de 1976 e dá :outras providências.
O senado Feàeral resolve:
Art._ 1. 0 Fica revogado o parágr~fo único do artigo 2.o da
Resoluçao n. 0 93, de 11 de novembro ~de 1976, do Senado F<ederal.
Art. 2.0 As mensagens que tratam de operações de ctédl.tó
dos_ Estados e M~ciplos com instituições · financeiras do ~País,
serao devolvidas a origem e, na contratação dos empréstimos a
elas relativos, observar-se-ão as norm-as da Resolução n.o 62, de
28 de~ outubro <)e 1975, com as modificações Introduzidas pela
Resolução n.o 93, que {)ra se modifica.
..Art 3.0 Esta resolução entra em vigor na data de· sua publicaçM, revogadas as disposições em contrário.
·
_ _ _
Justificação
Com apoio no artigo 42, item VI, da Constituição Federal Pl""·
pomos a revogaçáQ do ·parágrafo único do artigo 2.0 da ResÓluçáo
n. 0 93/76. Realmente, o citado dispositivo constitucional não trata
de concessão de autorização a ser concedida pelo Senado Federal
.aos Estados e Municípios para que aumentem o montante de suas
dividas oonso:!dadas. Fala, sim, em "fixar, por proposta do Presidente da República, llmltes globais para o montante da dívida
consolidada dos Estados e Mun!e!p!os". E esses limites já ·roram
fixados na _Resolução n. 0 62175, com as modificações Introduzida.
na Resoluçao n.0 93/76.
A fiscalização dos llmites globais ali lixados e de outros atos
compete ao Banco Central do Brasil fazê-la, 'Ç<)nforme_ dispõe o
art. 8.0 da citada Resolução n.o 62/76.
Com estes argumentos, solicito o apoio de meus pares para
81provação da tevogação pretendida.
~
Sala das Seasôés, 2 de março de 198,2. - Bernardino Viana.

vado.s, a fim de realizarem operações .de crédito especificamente
vinculadas a empreendimentos f!nanceiram<>nte viáveis e compatíveis com os ·objetivos e planos nacionais de desenvolvimento, 01;1.
ainda, em casos de excepeional necessiüade e urgência, apresentada, em qualquer hipótese. cabal e minuciosa fundamentação.
Parágrafo· único. A fundamentação técnica da medida excepc~onal prevista neste artigo .será. apresentada a<> Donselho Monetar!o Nacional que a encaminhará, por lntermé<'!lo do Mlnístro da
Fazenda, ao Presidente da República, a fim de que seja submetida
à deliberação~ do Senado Federal.
~~
Art. 4.0 Os títulos da dívida pública estadual e municipal somente poderão ser lançados, oferecidos publicamente, ou ter Iniciada a sua colocação no mercado depoís de previamente autorizados
e registrados no Banco Central do Brasil, observadas as condições
estabelecidas pelo Conselho· Monetário Nacional.
- § J.O Os títulos pOderao- ser emitidoS com~ cláusula de correçao monetária; desde que seus ind!ces de atualização não ·S.jam
superiores aos das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
§ 2.0 A emissão de tituloo de ~pr.az<Í de vencimento inferior a
doze meses somente setã permitida para re.Sga•e daqueles em circulação, de Igual prazo, obserVado o limite máximo registrado na
data da entrada em vigor desta. Resoluç_ão.
§ 3.0 o pedido de emissão de ~tituloo ·de qÚe trata este 'à:rt!go
deverá.ser acompanhado de plano de aplicação a ser submetido à
Secretaria de Planejamento da Pre>i!dêncla da República.
Art. 5.0 Os l!mltes fixados no art. 2.o desta Resolução não se
aplicam à.s operações de crédito parà antecipação da. receita autorizada no orçam?nto anual, que não poderão ex:ceder a _25% (vJn~
e c!;nco por cento) da receita estimada para o exercício financeiro e
serao obrigatoriamente liquidadas até 30 (trinta) tlla.s depois do
encerramento deste.
• § 1.0 O dispêndio _men.sal com a liquidação das operações de
crediJ:o _para _antec!paçao da receita, compreendendo o principal e
ac~orrçs, nao )loderá ser superior· a 5% (cinco :por cento) da re-..
ee1ta orçamentaria do exe:reicio.
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§ 2.0 Para efeitos de apuração· dos percentuals previstos neste
artigo, será dedt!~do do total. da. receita. orçame;ptãria prevista o
valor das ..,peraçoes de crédito consignadas na Le1 dos Meios.

. Art. 6.0 lll vedado aos Estados e Municípios assumir compromiSSOs com fornecedores, prestadores de serviços ou empreiteiros
de obras, mediante emlssão ou aval de prom!s.sóriwl aceite de duplicatas ou outras operações simllares.
'
'
Parágrafo único. R€speltados os IIm! tes fixados no art 2 •
desta ~lução, não se aplica a proibição contida neste artlgÓ às
operaçoes de crédito que objetlvam financiar a aquisição de máquinas, equipamentos e implementos a!!rícolas ou de máquinas e
equlpamentp.s rodoviários.
Art. 7.0 Os Estados e Municípios deverão prestar ao Banco
central do Brasil Informações mensaLs sobre a posição de suas dividas. acompanhadas dos respectivos cronogramaas de venCimentos.
_ Ar~. 8.0 A inobservincia das disp(islçôei da presente-:R.esoluçao SUJeitará as autoridades responsáveLs à.s sanções pertinentes
cab!'ndo ao Banco central. do Brasil exercer a competente fLseali~
zaçao, no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, na forma
prevista na Lei n.O 4. 728, de 14 de Julho de 1965.
Art. 9.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação; revogad!l.s as Resoluções. n.os 58/68, 79/70, 92/70, 53/71, 52/72
e 35/74, do Senado Fede-ral.
denacto Fe<:!era!, 28 de outubro de 1975. - José de ~galhães
Pinto, Presidente.
t<ESOLUÇAQ N.O 93, DE 11-10·76, DO SENADO DA :REPúBLICA
FEDERA:riVA DO BRASIL (TEXTO COMiPLETO) -DOU, DE
l3.l0-76

Faço saber que o Senado
42, incLso VI, da COnstituição,
sidente, vromulgo a seguinte

Federa:~. aprovou, nos termos do art.
~- eu, José de Magalhães Pinto, Pre-

RESOLUÇAO N.0 93, DE 1976
Altera_ a Resolução n. 0 62, de 1975, que dispõe sobre
operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa seus
limites e condições~
Art. l.0 O art. 2.0 .da Resolução n•. 62, de 1975, que dispõe sobre operações de créditc; dos Estados e Municlplos, fixa seus limites
e cOndições, passa a vigorar com as seguintes alterações: _
Art. 2.0 ··-··················~·-·-~-~~-~-. • • • • • • •-~ • • • • • • • • • • _• • • • • :UI ..,.. .o dispêndio anual com a respectiva liquidação, compreendendo principal e acessórios, não potlerá ultrapassar 15%
(quinze por c-ento) .da receita realizada no exercício financeiro anterior;
§ 2.0
Na apuráção- dos limites fixados nos itens I, n e Til
deste artigo. será deduzido da receita o valor conespondente às
operações de crédito.
~ 3.0
A receita liquidá. apurada nos termos do parágrafo anterior será corrigida, mensalmente,_ através de índice aplicável à
espécie.
Art. 2.0 Os limites fixados no art. 2.0 da Resolução n. 0 62, de
1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional
de Apolo ao Desenvolvimento Urbano (FNDTJl, do Fundo de Apolo
ao D""envolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH).
Parágrafo único, o pedido de autoriz'ação para as operações
de crédito previstas neste artigo s~rá submetido, pelo Presidente da
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
com o parecer do Conselho Monetário_ Nacional.
Art. a.o d Conselho Monetário Nacional estabelecerá as normas _complementares necessárias à fiel aplicação desta Resolução.
Art. 4.~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas ::t..s disposições em contrário.
senado Federal, ll de outubro de 1976. :..._ José de Magalhães
Pinto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido após publi·
cado, será despachado às comissões competentes. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Boiptista, primeiro orador
inscrito.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Retorno ao Senado Federal, na oportunidade em que, prosseguindo no
desempenho das suas responsabilidades constitucionais, o Congresso Nacional dá início à última Sessão Legislativa da atual Legislatura.
Mais uma vez ocupo esta tribuna, depois do afastamento, durante o qual
assumi a Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Sergipe, atendendo a
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convite do eminente Governador Augusto Franco, ao qual desejo manifestar,
neste momento, meu reconhecimento, pela demonstração de confiança com
que me distinguiu, proporcionando~ me a ::mtisfação de colaborar com a sua
fecunda e exemplar administração.
Destarte, cumpro o dever de registrar, embora concisamente, as atividades que me foi possível desenvolver no exercício do cargo de Secretário de Estado da Educação _e Cultura de Sergipe.
Devo, preliminarmente, acentuar que, no decorrer desse período, a minha Cadeira de Senador esteve ocupada pelo ilustre Suplente, Senador Albano Franco, dinâmico Presidente da Confederação Nacional da Indústria, CUja
notória eficiência e capácidade empreendedora, são do conhecimento de todos os Senhores Senadores.
Desde o instante da posse, com o }ntegral apoio da equipe que lá encon~
trei, dediquei-me a alguns problemas básicos sem, contudo, efetuai -qualquer
modificação na estrutura da Secretaria de Estado, mantendo todos os servidores nos referidos postos, mas tomando providências visando dTnã.mizar e
estimular a produtividade do pessoal.
Assim foram nomeadas cerca_ de 400 _professoras concursadas, com a finalidade de desenvolver a área escolar do primeiro e segundo grauS em tOdo o
Estado, aper'feiçoar e melhorar o atendimento das solicitações da população
sergipana.
Essa providência terá, naturalmente, ampla e favorável repercussão logo
no início do corrent_e ano letivo, contribuindo para melhorar as condições de
funcionamento da rede escolar.
Trata-se de iniciativa que se tornou exeqUível em virtude da grande expansão do programa educacional realizado pelo Governo Augusto Franco.
A infra~estrutura de apoio- principalmente no tocante ao pessoal- foi
çb}etO de Váfi"aS -riledídas conàetaS de e~iímut6 e racionalização.
Merece destaque especial o convênio com a Legião Brasileírü de Assistência- LBA, destinado à Cooperação Técnica e Manutenção do Projeto Casulo para 2.500 crianças de- Ara-Caju, e em 19 Municípios --convênio assinado pela Superintendente Regional da LBA em Sergipe, Doutora Leonor
Franco.
Todavia, considero sumamente importante pelas suas. dimensões e a expressão fínanceíra -dos programaS a serem- realizados, o convênio firmado
com o Ministério dã Educação e Cultura, que assegura, para o corrente ano
de 1982, recursos do Governo federal, da ordem de Cr$ 1.529.049.000,00 (um
bilhão, quinhentos e vinte e nove milhões e quarenta e nove mil cruzeiros).
Esses recursos serão aplicados pela Secretaria de Educação e Cultura de
Sergipe, nos cii_versos programas educacionais do Estado, nas áreas de ensino
pré~escolar, t 9 e 29 graus, além dos projetes ligados à cultura, lazer e esportes.
O encontro mantido com o Ministro Rubem Ludwig e várias -autoridades categorlzadas do M EC com os Secretários de Educação e Cultura dosEstados, realizado em Brasília, a 10 de fevereiro de 1982, para assinatura do
mencionado convênio, foi coroado de êxito integral, havendo o Ministro da
Educação e Cultura assegurado, nã_ ocasiãO, -que novos recursos serão poste~
riorm~nte, transferídoS Pelo GOverno Federã.l~ o que permitirá a efetivaçào
dos vários projetas educacionah e culturais elaborados pelo Governo Augus~
to Franco.
A maior parte dos recursos do Convênio firmado será aplicada na cons~
trução e equip"arilento de escolaS, treinamento e aperfeiçoamento do Magis~
tério, alimentação escolar, Programa do Livro Didático para as populações
c;aientes, educação física, esportes, lazer, ensino supletivo, desenvolvimento
comunitário das periferias i.übanas, difusão cultural e conservação do património histórico.
Aproveitando o ensejo, parece-me ser de inteira justiça assinalar o patriotismo, a lúcida e realista orientação do Ministro Rubem Ludwig, promovendo a realização de Convênios de envergadura excepcional, como o recémassinado com a Secretaria de Educação e Cultura de Sergipe.
Cumpte acentuar, igualmente, o apoio e inexcedível colaboração quere~
cebi do Professor Antônio Albuquerque Souza Filho, Secretário, no MEC,
do Ensino de t 9 e 29 Graus, cuja dedicação, comprovada capacidade técnica e
integral domínio dos assuntos de sua especialização profissional, nessa com~
plexa área do MEC sob sua competente direção, merecem referência especial.

Convem esclarecer que as metas atingidas e os resultados obtidos, consti~
tuem um reflexo da credibilidade da Administração do Governador Augusto
Franco, para quem os problemas educativos e culturais de Sergipe, sem pré receberam, pela sua essencialidade, a mais alta prioridade.
Antes de encerrar este relato sumário, faço questão de mencionar a realização, no dia 26 de janeiro passado, do Seminário Sohre o Programa Nacional
de Educação Pré-Escolar. realizado no Auditório da Biblioteca Pública Epifâ~
nio Dórea, promovido conjuntamente pela Secretaria Estadual de Educação
e Cultura e pelo M EC, para uma avaliação objetíva do a tua\ estágio de aten~
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dimento às crianças na faixa etãria dos três aos seis anos, no País, e, -especificamente, em Sergipe.
No discurso que pronunciei põr- ocasião da abertura desse importante
Seminário- que reuniu técnicos do ME_C, Prefeitos dos Municípios sergipanos, além de técnicos e professoras da Secretaria de Educação e Cultura teci considerações sobre os problemas da educação pré-escolar que, pela sua
urgência e relevância, vêm Seildo objeto de especial atenção dos Governos da
União, dos Estados e dos Municípios.
Solicito, Poi- este motivo, sua incorporação ao texto deste pronunciamento.
Requeiro, igualmente, a transcrição do discurso que proferi ao assuinir a
Secretaria de Educação e Cultura de Sergipe, da carta que dirigi aO Governador Augusto Franco, considerando oportuno reassumir a minha Cadeira no
Senado, bem corno da resposta de Sua Excelência, concedendo a exoneração
solicitada.
Sr. Presidente, acredito_ ter condensado no liniite-destas breves conside-rações, as informações que entendi levar ao conhecimento do Senado Fede-ral.
Com o apoio dos abnegados auxiliares da Secretaria de Educação e Cultura, pudemos viver um período que, sem falsa modéstia, reputo cOmo-extre-mamente criativO.
Bastaria, para corrij:)i"ovã-lo, mencionar os diversos projetas- na ãrea da
Educação; da Cultura e do Esporte, encaminhados ao Minístério- da Educação e Cultura, onde agora se encontrc~m sendo ~,.;.:a_m,_if1:~~os__pelos_seus ór· ----~-- - - - _
gãos têcflicos: - ------ Quanto aos convênios 'firmados c-om rnstitlliçõeSFilinifóPICãs enl--itúmero de 13~ basta acentuar que, em seu co_njunto, atingiram o expressivo
montante de Cr$ 21.052.523,00, aos quais se poderiam acrescentar 4 (quatro)
convênios com estabelecimentos de ensino da rede particular, no total de CrS
5.661 .638,00.
No desempenho dessas atiVidades, procuramos dar continuidade aos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos pelo ex-Secretãiiá; Deputado Federal Antônio Cãrlos Valadares e continuados pela se-cretária Adjunta Doutora
Regina Helena Gondim de Lucena, evidenciando a prioridade que, no Go~
verno Augusto Franco, vem sendo -conferida em Sergipe à- educação, à cultura e ao esporte.
Parece-me, agora, oportuno transcrever o pensamento do Presidente
João Baptisfa Fig-uéiredo, sobre a Pre-ponderàrici<l da educação no contexto
global dos problemas e desafios nacionais. São as sé:guintés a-s palavras do
Chefe_da Nação, quando asseverou, na introdução de sua Mensagem ânua
aos Membros do Congresso Nacional, ontem, por ocasião da~ abertura da
presente Sessão Legislativa:
"Mais do que em qualquer outra época, a educação é decisiva
para a solução dos problemas que afligem a sociedade. País cuja população é composta predominantemente de jovens, o fator educacional adquire no Brasil ainda maior relevo. Não nos basta erradicar ou diminuir, drasticamente, como se tem feito, O-número de iletrados. Compete-nos proporcionar ensino prim"ário eficiente a toda
a população escolar e preparar nossa juventude para orientar-se,
com segurança, em presença das perplexidades provocadas pelas
transformações que abalam o mundo. f: preciso que a mocidade adquira consciência dos v-alores que estiuturam nossa civilização e não
se deixe arrastar pela miragem de modelos cultUrais Que, jã sujJf:"r"ã.dos, se despedaçam, pelas suas contradições iilternas, sob nossos
olhos. ~preciso, especialmente, que os jovens estejam liabilitados a
buscar soluç~es que correspondam à nossa realidade, ao que temos
de peculiar. E preciso que busquem a verdadeira identidade nacional, os valores genuinamente brasileiros, na sua qualidade de elementos que hão de garantir ao nosso País o destino que lhe estã reservado.
Obrigada a avaliar permanentemente os seus objetivos, a identífícar e promoVer os valores éticos, socíais e políticos próprios de
uma cultura original, a Nação requer, para iSso, a colaboração da
sua juVentude. Fomentar a educação está, poiS, entr-e os planos inadiáveis do Governo, que não deixará de investir no que, como se
costuma dizer, é o nosso mais precioso produto: o ser humano."
Finalizando, Sr. Presidente, esta sucinta prestação de contas, reafirmo a
minha preocupação em servir ao laborioso povo sergipano, cuja tranciOilidade, bem-estar e prosperidade constituem os supremos objetivos da minha
atuaçào poHtica.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Discurso pronunciado quando da minha posse na Secretaria de
EducaçãO e Cultura de Sergipe, em 1 I de janeiro de 1982:
A longa caminhada trouxe:-me, hoje e. ago_ta, a~é aqui, pela vontade gene~
rosa do ExcelentíssimO SehhOr'-_Governador Augusto Franco, e por decisão
de minha exclusiva responsabilidade assumo a Pasta da Educação e Cultura
do Goveriú:>-de nosso Estado.
Há mais de meio século, na velha Salvador, conhecí o Gov-ernador Augusto Franco. Era, então, o amanhecer de nossas _vidas. No correr delas, os
i'fOssos·enconrtõS ·e-desencontros- aqueles mais que estes, mercê de Deusresultaram sempre- da nossa vocação para o serviço do povo. É esse serviço
que,- neste instante, do Governador Augusto Franco me aproxima ainda
mais, fazendo-me Secretário de Estado do seu profícuo, atuante e afiimativo
-Governo. A minha tarefa, como sabem todos os sergipanos, começou na que-rlâa São CriStóvãO, Quándo seus filhos me -fizerarri Deputado estadual, como
i"ejJresen·tante do povo. Prosseguiu como seu Prefeito e, logo depois, nos quadros do Poder Executivo, nO desempenho de cargos adminiStrativOs.- Mais
cedo do que poderia sonhar, o povo sergipano levou-me à Câmara dos Deputados. De lá, fuí" cO'nv-oCado para ser seu Governador. Hoje, no Senado, no
exercício do segundo mandato, busco, sempre e cada vez mais, corresponder
à- CõriiT<i:nça dO povo e· do Estado de Sergípe.
Não foi outra, Senhor Governador, a fecunda e brilhante jorilada dç
Vossa Excelência. A porítíca o levou às Casas Legislativas da União, faz6ridoo- Deputado e Senador; para, em seguida, trazê-lo ao Governo de Sergipe.
Tudo isso__ realiiou Vossa Excdênciâ., sem·prejt.iízO"da luta que ti-aVou em Prol
do desenvolvimento eCOnômicri de nossa terra, como vitorioso empresãfio~
atuante e atualizado.
Um e outro acumulamos e airida estamos a acumular acervo íncomum
de trabalhos e realizações, para e pelo povo sergipano, sob a mesma legenda
partidária e n-a defe..~a~dOS-mesinós idt!als.. :EiS~ POrque à coiwocação de Vossa
Excelência correspon~i~ para suceder o ilustre Deputado Antônio Carlos Valadares, que reafiZ-OU limá- grande obra e qUe teve Continuidade através da
Professora Regína Helena Gondim Lucena, na Pasta da Educação e CUltura.
Afastei-me do Senado da República, e ocupou a cadeira para qual fui
eleito o jovem polítiCo e empresáfii:Y Albano Franco, de quem Sergipe jâ mui.:
to recebeu e tem muito a esperar.
Deixo o S~nado por um breve período. Tempo, Contudo - estou confiante :...._ sufici~~te para- me perinUii:· ·o c:umprirnentO _doS -dois objetivos que
busco, na Secretaria da -Educação e Cultura, ã.lcarlçar.
Em primeiro lugar, disponho~me a mobilizar minha experiência e meus
conhecimentos para, sem descanso, prosseguir na obra de amPiiação e consolidação dos serviços e obras que o GovernO Augusto Franco realiza no setor
da educação - o mais importarite da administração pública no atual estãgio
do desenvolvimento brasileiro- e, também, naquela outra de identificação e
difusão de nossos autênticos valores culturais.
A par desse trabalho, m'inha presença nesta Secretaria de Estado é um
testemunho de amor a Sergipe e a sua gente e de fidelidade aos ideais do meu
partido. Ocorre~me lembrar, à hora em que assumo o honroso encargo, os
exemplos históricos de Milton Campos, José-Maria Alkimim e Bilac Pinto,
que afastaram-se temporariamente do Parlamento Nacional para, à frente de
Setrelarias de Estado de Minas Gerã.is, CU.mprirein altos deveres polítiCos e·
administrativos.
O meu dever maior, ao-ocupar o cargo de Secretário de Estado, após ter
sido Governador e estando no pleno exercício do segundo mandato de Senador, é testemunhar, com minha lealdade ao Governo Augusto Franco e com
o esforço que irei desenvolver em-prol do êxito de suei vitoriosa adm-inistração, quanto unidos estamos os que constituímos a maioria expressiva do
povo brasileiro e desejamos dar a nossa parcela de colaboração ao projeto
político do Presidente João Baptista Figueiredo, que visa ao encontro do se-guro caminho da plenitude democrática.
Nesse sentido, o Governador Augusto Franco, tendo ao seu lado o ViceGovernador Djenã\ Tavares de Queiroz, poderá contar por certo com o apoio
das bancadas do Partido Democrático Social, na Assembléia Legislativa e no
Congresso Nacional, dos Prefeitos e Vereadores e, acima de tudo, dos noss_os
bravos correligioúários de todo o Estado.
p<ira que seja assim-, que Deus nos ajude a todos.
Discurso proferido ao ensejo da abertura do Seminário PréEscolar. _na Biblioteca Pública Epiphânio Dôrea, no dia 26 de janeiro
de 1982, em Aracaju.
_ O Seminário sobre o ensino pré-escolar realizado no auditório da Bíbliateca Pública Epiphanio Dórea permitiu Urrii-avaliação do estágio atual do
atendimento às crianças na faixa etária dos três aos seis anos no País-e especi~
licamente em Sergipe.

E;
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Participaram do Seminário técnicos dO MEC e p·refeitos de diversos municípios sergipanos, além
técnicos e PrO"t'eSSores da_ S~c!'~t_a_ria da Educação
e Cultura. As conclusões do Seminário ap-ontam a necessidade de serem introduzidos métodos não convencionais para que se possa ampliar a faixa do
atendimento ao pré-escolar.
Ao abrir o SemináriO, o "Secretário da" EdUCação e Cultura, Senador Leurival Baptista pronunciou o seguinte dísCufso:

·ae

A ênfase que nos últimos anos vem sendo d.ada ao atendimento préescolar, constitui, sem dúvidas, um dos aspectos mais positivos da política governamental para a área da educação.
Sendo inquestionável o fato de que a fase decisiva para o pleno desenvolvimento_ das potencialidades do ser humano ocorre nos primeiros anos de vida, nunca serão exagerados os esforços tendo em vista ampliar o nível do
atendimento pré-escolar.
A realidade de um País como o riosso, exige sobretudo que a educação
pré-escolar seja conduzida de forma a atingir o maior número possível de
crianças pertencentes às classes sócio-culturais que apresentam menos nível
de renda, e conseqUentemente, carências muito maiores. A necessária massificação do atendimento pré-escolar diante de contingências em que os recursos
são sempre escassos, exige criatividade, capacidade para vencer a rotina e
romper o convencionalismo pois somente assim, será possível vencer o desafio configurado pela existência: de uma elevada porcentagem de crianças para
as quais. o acesso a um estabelecimento de ensino pré-escolar, significa a libertação do círculo vicioso dá pobreza, onde a carência alimentar e a convivência em um meio nO qual as perSpectivas de abertura cultural são bastante
limitadas, agem como fatoreS responsâveis pela retração do desenv(}lvimento
mental e físico de uma grande parcela dos brasileiros.
Tendo sido Prefeito da histórica São Cristóvão, nos idOs de 1950, vejo
com muita satisfaÇão- a prioridade que agora é conferida pelo Ministério da
Educação e Cultura ao atendimento pré-escolar voltado para o município
como centro de toda uma política inovadora e objetiva, para cuja formulação, este Seminário terá unl"a importância decisivá.
Considero ter sido uma idéia das mais felizes do Professor Antonio de
Albuquerque Souza, Secretário do Ensino do primeiro e segundo graus do
MEC, a elaboração do plano que confere ao município uma importância fundamental, recebendo para isso o_ necessário apoio do eminente e dinâmico
Ministro da Educação e Cultura, Rubem Ludwig.
Este Seminário que conta com a presença dos Prefeitos e dos Secretários
da Educação dos Municípios, é uma oportunidade para o encontro dos que
serão responsáveis diretos pela execução do programa de atendimento ao préescolar com aqueles que o elaboram, integrados aos mais diversos órgãos, resultando daí uma troca de experiências, que serã da maior importância visando a correção de possíveis eticiêncías e a reformulação que se fizer necessária
de alguns aspectos objetivando o aperfeiçoamento e maior eficiência das
ações que serão a partir de agora desenvolvidª"s.
O esforço que vem sendo realizado pelo Ministério da Educação e Cultura, compatibiliza-se perfeitamente em Sergipe, COm os objetivos do Governo
Augusto Franco, que vem conferindo a necessária prioridade à educação préescolar, objetivando chegar este ano, à meta de quinze mil crianças atendidas,
cifra que, reconhecemos, ainda é baixa, mas que representa um notável esforço, tendo em vista as enormes dificuldades a vencer, e o fato de que, a educação pré-escolar somente a pouco tempo tem sido efetivamente incluída
como um dos objetivos básicos da política educacional.
O Go_ye_rno do Estado, através da Secretaria da Educação e Cultura, tem
sempre apoiado todas as iniciativas que visem contribuir para o debate, a
análise c a avaliação dos problemas ligados à educação pré-escolar, e neste
particular, a realizaçãO desse encontro é vista como uma oportunidade para
que adquiram maior substância e eficácia as açõC:s dos- diversos órgãos envolvidos com a problemática da educação pré-escolar.
Abrindo este Seminário, saúdo os seus participantes, transmitindo-lhes
em nome do Governador Augusto Franco os votos de pleno êxito no traba_lho que irão desenvolver, ressaltando que, eventos como este encontrarão
sempre o pronto apoio e o estímulo da Secretaria da Educação e Cultura de
Sergipe.
GOVERNO DE SERGTPE .
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO
Aracaju, ll de fevereiro de 1982.
Excelentíssimo Senhor Governador Augusto Franco
Quando aceitei o seu convite para ocupar a Secretaria de Educação e
Cultura do Estado, declarei ao eminente Governador que ficaria neste cargo
por um breve período.

Março de 1982

Agora chega o momento que considero oportuno reassumir a minha Cadeira no Senado.
Agraâecendo as atenções com que sempre me honrou, continuo a -sua
'disposição para servir o seu profícuo Governo e ao Estado de Sergipe.
Atenciosas saudações, - Lourival Baptista.
GOVERNO DE SERGIPE
GABINETÉ DÓ GOVERNADOR
Ao
Senador Lourival Baptista
NfCapital

Aracaju, II de fevereiro de 1982

SC:nhor Senador,
Recebi Sua cafta, datada desta data, me solicitando exoneração do cargo
de Secretário de Estado da Educação e Cul~ura,_ para poder reassumir sua Ca·
deira no Senãdo Federal.
-- - - - ---Na realidade:, quando convidei o eminente amigo e Senador para assumir aquela ~e_cretaria de Estad~, est.aya ciente do .breve período que passaria
-como Secretário, como tive oPortunidade de declarar por ocasião da sua posse.
A verdade é que, não obstante o pouco tempo que dirigiu os destinos daqueli Secretaria, o Estado ficou engrandecido em tê-lo como colaborador, o
que de modo especial agradeço ao amigo e Senador.
Com meu abraço, - Augusto do Prado Franco, .Governador do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, como
Lídef, ao nobre senador Marcos Freire.

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DÓ ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMEN'f"E.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Viana, para uma breve comunicação.
O SR. LUIZ VIANA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Ontem, no curso da sessão, o nosso eminente colega Senador João Calmon teve a feliz oportunidade de acentuar, a propósito da Mensagem, enviada ao Congresso pelo Senhor Presidente da República, do que ela continha
como afrrmação, como ideário em relação à educação nacional, que o Senhor
Presidente da República, de maneira enfática, considerava como o fato r mais
importante para a evolução do Brasil.
Não preciso dizer da parte que tem tido, da importante participação que
tem tido na ~ampanha educacional do Brasil o Senador João Calmon.
A ele, algumas vezes, me associei, mas, posso dizer~lhe que estou sempre
presente na sua campanha tão benemérita, tão feliz, e da qual o Brasil já tem
tantos frutos.
..... Mas, não ê apenas a educação um dos pontos a destacar e acentuar nessa
Introdução da Mensagem Presidencial.
O Senador Marcos Freire, com o brilho que lhe é habitual, - e aqui
prestamos as nossas homenagens, no momento em que ele anuncia o seu propósito de deixar a liderança para ir se dedicar a sua campanha como candidato ao governo de Pernambuco- acentuou alguns aspectos que lhe pareceram
necessârios, não de sublinhar mas de contestar.
O que eu desejo aqui é sublinhar alguns aspectos ou algumas afirmações
contidas nesta Introdução. E entre elas, quero aqui, Sr. Presidente, me referir
a esse trecho, que acho, evoca aos Srs. Senadores, ao País, ao Congresso, algum acontecimento aqui por todos presenciado, bem como as injustiças então praticadas em relação às intenções, aos propósitos, à sinceridade do Governo. Diz o Senhor Presidente da República:
~·No plano estritamente político, apressei-me, logo que assumi
a·suprema magistratura da nação, a promover a concessão de anistia aos c:ondenados ou processados por crimes políticos ou eleitorais. Não condicionei essa medida a qualquer exigência de ordem

P?_l~tica."

E é justamente esse fato ou 6ssa circunstância que dá maior grandeza ao
ato que então praticou Sua Excelência, ao enviar a mensagem sobre anistia ao
Congresso Nacional.
E continua Sua Excelência:
••Quis, a benefício da harmonia social e da paz política, se pusesse perpétuo silênCio sobre conflítos, hostilidades e contestações
pretéritos. Na linha dessa atitude conciliatória, selada pelo esquecimento, encaminhei ao colendo Congresso Nacional projeto, convertido em lei, pelo qual se levantavam inelegibilidades que se opu-
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nham ao exercício, por miiitos, do direito de disputarem, todas as
_. -·-- _____ _
ordens, cargos eletivos."

O Sr. Marcos Freire -

Permite V. EX:• um aparte'!

O SR. LUIZ VIANA.- Com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - S. Ex• fala em breve comunicação. Mas, V. Ex• como Líder pode aparteá-lo.

O Sr. Marcos Freire- Tive oportunidade há poucos iri.stãntes de m_ostrar que os avanços em termos de conquistas democráticaS~ os ·quàis pOdem
ser assinalados nos últimos tempos, ao lado dos recuos, se devem menos às
pessoas do que à luta da própria sociedade brasileira. E V. Ex• ao inVocar o
trecho da Mensagem Presidencial que se refere à anistia, talvez não irifencionalmente, mas exemplifica de forma· magnífica a minha afirmativa, porque
este mesmo Presidente da República que diz logo ·ao infCiar O seu GoVerno
que proveio a anistia~ é ele próprio quem negava a pOSsibilidade de conceder
a anistia, mas quandO muito de fazer revisões eni prOcess-os: de sanções revolucionárias. Portanto, a anistia veio Como Lima conquista- do povo brasileiro..
V. Ex• é testemunha e há de se lembrar que se estabeleceu um verdadeiro movimento a nível nacional, com os comitês pró-anistia ri eSte--Pais que surgiram
dois ou três anos ·antes:O SR. LUIZ VIANA - Era um movimento coní~a~ ã.firfnahdo que o
projeto era Uma n_egação da anistia._
O Sr. Marco.~ Fr<•ire -:-. Permite V. Ex~ que conclua? Nesle: instante Y.
não fuz jus a sua autoridade e ao reconhecimento do grande historiador
que é, porque o Movimento Pró-Anistia se desencadeo_u neste País muito antes do Presidente Figueiredo assumir o Governo. De início até esse-movimento _era olhado com uma certa descrença e até por alguns com certo desdém, inclusive. s~1bemos o papel que a mulher desempenhou em favor da anistia. Portanto, o Presidente da República- isso sim!~ teve a_sensibiJidaçle dç se quedar diante de uma reivindic;ação oacional çm que ele QU partiria para se
dobrar a essa aspiraÇão expressa ení'.movinientos Concretos, em comitêS feni.ininos pró-anistia ou, entào, realmente S. Ex• estaria Ii.UIJ1 coriflito flagrante
contra a vontade nacionai.__Estou apenas tentando colocar nos verdad~iros
termos o sentido da anistia, mostrando que o que se tem conquistado neste
Pais não se deve a este ou àquele homem, mas _sim ao próprio povo brasileiro,
embora evidentemente, em determinados instantes, possa um governante
mais rígido e menos sensível dificultar e até impossibilitar a vida harmônica
do País._ Agradeço a V~ Ex~ e me perdoe pelo extenso do aparte, mas é o tema
que realmente ernpolgu. Muito obrigado pela deferência de V. Ex~
Ex~

O SR. LUIZ VIANA- Eu que agradeço a V. Ex•, porque eu quero apenas acentuar que -desde o início, isto foi apenas uma iiúrneit::fqliê-à OpOSiçãO
encontrou de procurar diminuir a grandeza da Mensagem Presidencial. Então, na realidade, se aquela Mensagem não tiveSse sido enviada até hoje nós
não teríamos aniStia...
·
···

O Sr. Marcos Freire- ou·não t(flhamos_este GóvernOl Quem sabe?
O SR. LUIZ VIANA- Também pode ser. Acredito que V. Ex• deve ter
motivos e deve ter elementos para dizer o que está dizendo.

O Sr ..Marcos Freire- Talvez fosse sabedoria política do Governo para
poder sobreviveL Quem sabe?
O SR. LUIZ VIANA- Eu não acredito. Agora, se V. Ex• tiver elementos poderá ...

O Sr. Marcos Freire- V. Ex• conhece bem a história, sabe que às vezes é
preciso ceder para sobreviver.
O SR. LUIZ VIANA- Que elementos tem V. Ex• para dizer que o Governo .. ,

O Sr. Marcos Freire ....:..-y__-Ex•_ t~:::rá, é historiador e sabe que por vezes é
preciso ceder pura sobreviver.
O SR. LUIZ.VIANA- Não há dúvida, mas não é o caso. ·

O Sr. Marcos Freire - Será que não era?
O SR. LUIZ VIANA- No caso, o Governo justamente p-era Orientação
que sempre teve, que o Presidente teve como candidato ao Governo do Brasil...

O Sr. Afarcos Frejre- Ele afirm~va o contráríD. qUe não adfíl'itírTã ãiJ.Ls~_-__
tia. os iprnais comprovam-.
O SR. LUIZ VIANA - AchQ que V. Ex~ est_á um pouco equivocado.
Sempre ouvi o Presidente Figueiredo dizer que ele pretendia dar a anistia.

O Sr. Marcos Freire- V. 'EX' consultandO ·os jornais verá qUe não era
assim.

Quarta-feira 3 317

O Sr. Li:Jmanto Júnior- V. Ex'_ me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Desejo apenas lembrar ao
nobre Senador Luiz Viana que ele fala em breves comul'licações e neste perío~
do não há apartes. Mas, já que houve o precedente com o nobre Senador
Marcos Freire, então, vamos ouvir também o Senador Lomanto Júnior. mas
peço a V. Ex• que não conceda mais apartes, porque já estamos no período da
Ord_em do Dia.

O SR. LUIZ VIANA- Obedeço sempre ao Presidente. Quem está concedendo o aparte é V. Ex•
O ·sR. I'RESID'ENTE (Passos Pôrto) ~Não; quem concede o aparte é o
orador, ~ntão,_ eu apelo a V. Ex~ par~ q_ue não conceda mais apartes.

n~b~c

O Sr. Lomanro Júnior - Nào tomarei mais tempo do eminente e nobre
SCilador Lui~_Yian_i:l, maª'_gostaria_d~ _dizer aS~ Ex~ qu~ p_rovoca sempre irritação à OposiçãO a sensibilidade democrática do Presidente da República.
-Essa irrítaçào tem-se materiafizado até no vo_to ...
O Sr. Marcos Freire- O pacote _de novembro, por exemplo.
O Sr. Lomanto Júnior- .. até ilo voto! Quando o Presidente daRepública. por exemplo, Srs. Senadores Luiz Viana e Marcos_ Freire, enviou a
Mensagem da Anistia, nós tivemos uma noite das mais terríveis vividas neste
Congresso, com a Oposição vOtando contra, com a Oposição reagindo de
uma mãneira a mais -violenta; todos nós fomos _insultados naquela noite...
O Sr.-Marcos Freire- Deve ter sido .em.l3 de dezembro_ de J9Q8!
O Sr. Lomanto Júnior-,~. e a _v,çrçlade é esta: a.anístia foi amplamente
concedida, atingindo a todos os bras-ileiros que se ençontravam fora do País,
retornando aqui. A verdade é esta e irrita a_ OposiÇão; poique em todOs os
momentosem que há a sensibilidade do Governo para realizar e para aperfei_ço~r a dern_ocJacia, n~ Sempre ou quase nunca contamos com o apoio da
Oposição.
Q_'SR. LUIZ VIANA- A verdade é que na ocasião da votação da anistia, elementos da Oposição fizercrm-tudo -para que-o prOjeto não fosse votado,
estimulando as galerias p-ara que estas depredassem o Plenárío --até jOgaram
caadras no Plenário da Câmo.-ra dos Deputados - para que a Presidêncfa
fOsse obrigada a suspender a sessão e assim não votar O projeto preS:idencíal.
3

•

·-.

O Sr. Lomanto Júnior -

Mas sempre votaram na lei do arbítrio.

O SR. LUIZ VIANA- Entretanto, tivemos que enfrentar todos esses
obstáculos; votamos a lei du anistia que pareCia uma lei maldita, como-se n_ós
estivéssemos votando naquele momento a pena de morte para o BrasiL Entre~
tanto, dentro_ de pouco tempo ..

O Sr. Marcos Freire- Já foi votado, por-sinal, por esse mesmo regime.
O 'SR. LUIZ Vl_A_N_A ... o que se viu? FOi que não havia presos políticos
no" Brasil e que a anistiã tiriha sido a mais ampla, a mais cõfreta, a mais generõsu, a-mais ·conseiftânea Com as aspi'taçõe5 do País e com oS ·prOpósifoS do
Senhor Presidente da República.
O Sr. Marcos Freire- E m-ilhares de ex-militares que até hoje não stdntegraram.

O SR. LUIZ VIANA - Mas estão. anis\ia<Jo$.
O-Sr~ Marcos Freire_- M!l$ sem s~ integrarem rtas suas fileiras, nas instituições a que eles pertenciáiil.
OS~. LU)Z VIANA - Pois bem,_ Sr. Presidente, o que eu quero acentuar_é que nesses momentos nós não contamos com o apoio da Oposição. A
verdade é esta. Agora, neste momento~ O-Senhor Presidente da República, na
sua Mensagem, reiterando aquelas idéias que ~le já havia exposto sobre os
propósitOs democráticos Sua Excelência a.mplia o seus propósitos, os torna
ainda mais largos, mais evidentes, mais incontestáveis. Ele não se contenta,
numa palavra, assim: democracia ou democraçia_liberal Sl).a Excelência- Vai
m_ais long~- ~diz o c~:mceito ql!e_ tem da democracia liberal que eu acho que é o
mesmo conceito c[Ue tem o Senador Marcos Freire~ Creio que S. Ex', se leu,
esturá de_ a~or_d_o quando o Presidente da República diz que quer uma democr;c_ia liberal.
"Liberal porque repele ideologias bitoladas e truculentas, que
se -arrogam· o monopólio, não apenas da verdade, mas de todas as
verdades ... "
OS~. Marcos Freire- Deve sef uma autoçrítica, àutâcrítTCã ào regime a
quC ele Pertence.
O SR. LUIZ VIANA -

•• ... Liberal, porque não aceita a imposição de cartilhas que na
.sua arrogância, pretendem ser a vulgata do pensamento, cartilhas
ante cujos ditados o cidadão haja de curvar~se passiva e servilmente.
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Liberal, porque postula a liberdade económica, sociãl e política. A
democracia, que me empolga, é também, essencialmente, urna democracia pluralista. Pluralista, porque confia na capacidade inerente à razão, para escolher livremente as ror-mas de vida,_ individual e
social, que melhor correspondam ao interess_e ou ao ideal do homem."
E é aí justamente depoiS- destes enui1Ciad6s Que Suã: EXcelência volta àquela velha tese, àquele velho propósito de ter a mão estendida ao País, a mão
estendida à Oposição para um diálogo amplo, honesto, democrático.
Entretanto antes da Mensagem ser publicada já a Oposição se levanta
para negar ao Presidente da República a sinceridade do seu_ propósito. P,?r
quê?: Porque ela não quer o diálogo; ela não quer o entendimento, ela nao
quer apertar aquela mão honrada e digna qu~ é a -~~o do Presidente João
Baptista Figueiredo. Quer continuar Oilijüde ri1esm0 espírito que, inrelizmente, a anístiã-- não Coõseguiu varrer de alguns espíritos da Oposição, que é o
espírito da intolerância, do revanchismo, da vindita. :1:: isto que queríam~s ver
sepultado no Brasil para podermos todos nós, não somente apertar a mao estendida do Presidente, mas as nossas mãos, unidas, em beneficio do País e da
democracia. (Muito bem .I Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavraao nobre~ Se·
nador Henrique Santillo, em face de ainda dispormos de 5 mín-u~os Oe prorrogação, Já- que 6 eminente-senador Luiz Viana usou da palavra por 15 minutos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Precisamente r1Ci dia 20 de agosto· do ano próximo passado, fiz a esta
Casa uma denúncia que me Piieceu -extremamente grave. O Ban~~ dp Estado
de Goiás, urna inStituiçãO financdrà ao doverrio do-Estado, nurll ano e_m que
o lucro das instituições financeiras ascendia a um Ttível superior a 400% em- relação aos seus patrimônios, o Banco do Estado de Goiãs, apenas no priml:iro
semestre de 1981, havia apresentado um p~~juízo dC?_-?71 milhões de crl!_zeiros.
Na ocasião, apresentei a esta Casa documentos claros, definidos, de atos de
corrupção, quer do Presidente daquela instituição financeira, quer de uma
série de seus diretores. Na mesma ocasiãO~ informei ã Casa, inclUsive, que o
presidente mais corrupto daquela cã:Sa, que acabou ·desviando vârios bilhões
de cruzeiros, ilicitamente, encontravaMse como Prefeitõ nomeado da Capital
-de GOiãS, a cida-de- de Goiâniá.
Agora, há bem pouco, Sr. Presidente, to~ei conhecimento, com _prazer,
que o Banco Central ouvindo a cobrança que_ lhe fiz desta _tribuna! no sentido_
de tomar providências ürgentes, que procuraSse reConduzir aquela instituição
financeira do pOvo do meu Estado para os caminhos corretos, que o Banco
Central havia tomado a decisão de punir administrativamente, quer o então
presidente do Banco do Estado de Goiás, ·alguns d_e seus diretores implicados
em atos ilícitos. Mas, lamentavelmente, concluí que as punições administrativas eram mUito mais uma rarsa, uma simples tentativa de esconder a verdade
do que propriamente de punir a tos de corrupç_ª-<?·_ ~o invés de tomar as providências no sentido de abrir mesmo um processo crime contra aqu_eles que se_
beneficiaraln pessoaiin-erl.te- com- Os recursos de um banco que acabava por
socorrer-se mesmo do Ban_co Central, e meSJ!lO do Tesçmrp e~tad!!al, aquela
instituiçã-o rederal, cuja competência é a de nSéalizar á :i"tuação de nossa_s_ instituições financeiras, apenã.s "punia" presidente. e diretores responsãveis por
atos de corrupção, com uma punição administrativa, afastarido~oS, durante
cinco anos, -da direção de qualquer instituiçãó" finah~i!írà dO Pafs. -Orâ, Sr.
Presidente, isso· é muito cómodo. Se há coisa escabrosa neste País a nece_ssitar
de discussões aprofundadas, nesta e na outra Casa do Congresso Nacio~al, é
o nosso sistema financeiro, é a penumbra~ pela· q1:1al se"encamin~a boa parte de
nosso sistema financeiro, desde os casos Tieppo até a maxidesvalorização do
dólar, desde o open market até as operações fraUdulentas de todas as espécies,
quase sempre com a conivência, com a cOmplacência do Bance: Central. Se
hã, portanto, Sr. Presidente, um setor altamente privilegiado, beneficiado pelas ações de Governo, este é- o setor fiiú.nc6iro. ·
Sr. Presidente, desta tribuna, mais uma vez, solicito do Banco Central
que tome as necessárias providências no sentido de fazer com que ilqu-eles que
em meu Estado se enriqueceram ilicitamente- graças aos ·recursoS do Tesouro
estadual reponham esses mesmos recursos de onde foram tirados, de onde foram surrup"iados, e, ao mesmo tempo, respondam criminalmente pelos atos
ilícitos cometidoS. Gostaria também, Sr. Presidente, de dar uma resposta breve ao Sr. Diretor de Operações Financeiras do-·Bá.nco Centi:al, 9_uê ieve a infe7
liz iniciativa de declarar a um jornal da Capital do meu Estado _qÚe ·o parlamentar que havia tornado público um documento de car_áter sigiloso também
seria processado_._ Assim, aproveito a oportun_id~de para solicitar dos meus
pares que, quando para cá vier o pedido de autorização para que eu seja pro-
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cessado. por favor concedam essa autorização, porque quero ter a oportunidade de dispor de mais uma tribuna para provar q~:~a!l~O de escuso e de corrupto existe flão apenas no sistema financeiro ofiCial de meu E~tado, mas de
todo o P<~ís. Obrigildo. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu C<~rdoso, para os últimos 5 minu!os da p~orrogaçãq, já que a
sessão começou às 14 horas e 35 minutos.
O SR. DlRCEU CARDOSO (Para uma comuni ...a~tao. ~em revisão do
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Assisti Onfem, na Gráfica do Senado, à inauguraçãO de uma agência da
Caixa E_conômica Federal, visando atender melhor e com mais presteza os
funcionários. Assisti à cerimôníã _da_ inauguração daquele departamento do
Senado,_ e os meus cumprimentos ao Diretor daquele departamento, Sr. Marcos Vieira. pela magnífica contribuição que fez, que simplifica ·o trabalho de
recebimento dos seus runcionáríOs coril a Caixa e qUe diminui o gasto operacional daqueles que se dirigia111 da Gráfica até ao Senado com roupa mudada
rara verem atendidas as suas solicitações linancehas.
Sr. Presidente, quero assinalar, hoje, a circulação, no Senado, do primeiro número do Diário do Congresso Nacional, em novo papel, registrando, Sr.
Presidente, uma perfOrmance dígna de registro na Cas~. O papel antigo era
amard_ado,_ um papel em que tOdo Senador sujava as mãos lendo horas e horas depois õ. ii Diário do.CongreSsO. Nacional. O novo Diário do Congresso foi
rodado hoje pela primeira vez, em um novo papel, e, o que é surpreendente,
através do seu custo oPeracíonal mais barato do que o papel amarelado e qu~
sujava as mãos.
· Sr. Presidente, o Diário do Congresso, antigamente, cirCulava com 3.500
números. Depois de rodados os primeiros três mil números, era necessãrio
desmontar a máquina e rormar ouúa bobina de papel para fazer os Anais do
Senado, que é outra operação, com outros -gastos, com emprego de outra máquina, com -emprego_ de outros runcíonários, para razer urri"númeio especíai
para os Anais do Senado. Hoje,_corre um número só, limpo, com papel muito
melhor e mais barato, porque o custo operacional da sua feitura representa
menos gastos do que o antigo.
Portanto, as minhas congratulações à direção também da Gráfica do Senado e a Marcos Vieira por-e..<rsã co-nquista que ele vein de razer -para o Senado, fazendo circular hoje, o primeirO número, em papel melhor, com apresentação gráfica muito melhor, do Diário do Congresso Nacional.
Quero também, Sr. Presidente, ~nfatizar _que, além disso, não é precisO
mais modificar a máq-uina, não é p-reciso-ITiai:freter a edição para publicar os
números especiais para os Anais do Senado, porque é o mesmo número que
circula entre os Senadores, entre as entidades que o recebem e para o Arquivo
e os. Anais do Congresso, mais barato do que o papel amarelado em que era
impresso o Diário do Congresso Nacional.
_ Portanto, Sr. Presidente, minhas felicitações duplas a Marcos Vieira que
estã marcando uma nova Ctãpa na vida da Grãfica, com a Superintendência
de Jorge_ Kalume, o &ecretário da Mesa, que o tem assistido e que tem feíto
essas performances que nós -Senadores temos de registrar.
Ê com satisraçãõ __que façó- este regís~~O congrátUiatório à Di~eção da
Gráfica, a seus funcionários, a·· seus tl:criicos e, -finalmente, ao 20?-5ecretârio,
Superintendente da Gráfica do Senado, Senador Jorge Kalume. (Muito bem .I)
orador.)~

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projeto de lei que
vai ser lido pelo Sr. I'?-Secretário.

.t lido o segúinte.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 6, de 1982
~ Sl!bre·a d10.110Dllnaçáo dos

luntu de (loncfllaçlo e Julpmento.

Jm- ela.I:IISbc

nas

O CJongresso Nacional deel"ella:
Allt. 1.0 ~!Na SOeção IV, do T1tulo VII, da. co:tu;olldação daa LeJ.s
do Tral)alho, a.rts. 680 a 66'1, suootitua.-Be a. el<J\l"eSSlio vogala du
,por ''Juizes classl.stas''.

.Timtas

Art. 2.0 IEsta lei <llltrará. em vigor lla. data. de """ pubJ.!caç§.o.

Justificação
~lin.!JQ 011 vogal& das .tuntas guanto
emp~ e empregadores nos TrtbunaJs

os repn!Sentantes .dos

Reg!ona.ls do Tra.bàlho

dev,erãó· receber a mesma denomin,ação: juú:es cla8sJstas, não se
JP,.tlt!CIIllçl(), liS.!;Iln, que a Conoo!ldação lhe& dlt tr&tamento dla~ô• .
~~• manj;lda tal difereneia:ção, pa.rece-lliOs e ao Sindicato dos
~ no Oomé.tclo do Rio de Janeiro, wtor da ~
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aqui proj eta.da, que a própria Justiça estada dMldo _guarida, à
Indevida discriminação.
Balar das Sessões, 2 de março de 1962. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA
UE! iN.O 5.4151!, DE l.O DE :MAro DE 1943
CoDliOllila.ção das Leis do Tmbalho

Art. 600. Por audiência a que comparecerem, até o máximo
de vinte· por mês, os vogais das Juntes e seus suplentes perceberão
a gratificação fl.xa:da em lei (!aeda.çã<> L 4.439, 27-1()-64, DOU

30-10-64).
_ _ Art. 667.

São prerrogativas dos v<>ga.ls das Juntas, além das
referidas no a.rt. 665:
a) tomar parte nas reuniões d\> tribunal a que pertençam;
b) aconselhrur àa part s a. conciliação;
c) votar no julgamento dos feitos e nas matérias de ordem
Interna do tribunal, submetidas àa suas deliberações;
d) pedir visto. dos procresos pelo prazo de vinte e quatro horas;
e) formular, por Intermédio do presidente, 8IOS !ltlgantes, testemwhas e pedtos, as perguntas que quiserem razer, para esclarêelmento do cas<J.
4

Art. 600. Os vogals das Juntas são de.s!gnados pelo
dente do Tribunal Regional da. ,.,.,peetlva jurladdção.

~

Art. 661. Para o exercielo da !unção de vogal da Junta ou
suplente deste são eXIgidos os seguintes requisitos:

ser brasileiro;
ter reconhecida Idoneidade-moral;
e) ser maior de 2Õ (vinte e cl'nco) anos e ter menos de 70
(setenta) anos de !!)ade (Relação das Jetl"all & e e, DL 229, 28-2-67,
DOU :!8-2-67, LTr 3·1/137) ;
d) estrur no gooo dos direitos civis e politlcos;
e) estrur quite com o serviço mllltar;
f) contar mais de dois anos de e!etlvo exerciclo na profissão
e ser slndleallzado.
Parágrafo únloo .. A prova. da qualidade pronilslon-.1 a -que se
~efere a allnea "f" deste artigo é feita.· mediante deela.ra.çi\0 do
resiJiletlyo sindicato.
&t. 662. A- escolha dos vogais das J•untas e seus suplentes
far-se-á dentre os: nomes constantes das listas que, pa:Ta esse efeito,
forem encaminhadas pelas associações .sindicais de primeiro graru
ao presidente do Tribunal J;l.eglona!.
&)

b)

•§ 1.0 Para esse fim, cada .sindicato de empregados e de empregadores, com base territorial exten.slva à área de jurisdição
da. Junta, no todo ou em parte, procecrerã, na ocasião determinada.
pelo Pr<;slden te do Tribuna! Regdonal, à escolha de três nomes que
comporao a lista, aplicando-se à eleição o disposto no a.rt. 524 e
seus §I 1.0 a 3. 0 (Relação drete § L 5.657, DOU 8-6-71, LTr 315/.!!95).
•§ 2.0 !Recebidas as listas pelo presidente do Tribunal Regional,
des!IF'ará este, dentro de cinco dias, os nomes .dos vogais e dos respectivos suplentes, expedindo para cada um deles um titulo meãlante a apresentação do qual será empossad<>
'
•§ 3.0 Dentro de quinz~> di!~$, contados da. data da pos.se pode
ser contestada. a investl.dura do vogal ou do suplente, por quá.Iquer
interessado, sem efeit<> suspensivo, por melo de representação escrita, dirigida ao prreldente do Tribunal !Regional.
. f 4.0 !Reeeblda a <lontestação, o pr~.sldente do Tribunal designará Imediatamente relat<>r, o qual se h<>uver neees.sldade de ou•lr
testemunhas ou de proceder a. quaisquer dl!lgênclas, providenciará
para. que tudo se realize com a ma.lor brevidade, submetendo por
fim, a contestação ao parecer do Tribunal, na primeira sessão '(IRedação deste § L 2 .244, 23-6-M, DOU 3o-6-M).
§ 5.0 Se o Tribunal julgar procedente a contestação, o pre.sldente providenelará a 'designação de novo v<>ga.). ou suplente <Reda.ção deste § DL 2tlll, 28-2-67, DOU :!8-2-611, LTr 31/137).
§ 6.0 Em falta de Indicação pelos slndlell!tos, de nomes para
reprreenta.ntell das ~espeetlvas categorias pro!ISS!<>nals e ee<>nõmlcas nas Juntas de Concllla.ção e Julgamento, ou nas localidades
onde não existirem . .sindicatos, serão esses representantes livremente designados pelo presidente dó Tribunal Regional do Trabálho, observados ·as requisitos exigidos ])&"& o exerclclo de função (§ ac:rescentad<> pelo DL 229,28-2-67, DOU 264-67, LTr 31/13'7).

Art. 663. A investidura. doo vogals das Juntas e seWI suplentes
é de 3 (trêsl a.nos, podendo, entretanto, ser dispensado, a pedido,
aquel;, que tiver servido; sem Interrupção, durante metade desse
período.
'§ 1.0 Na hipótese da. dlspens>l! do voga:! & que alude este ar-

tigo, assim com<> nos casos de Impedimento, .morte ou renúncia,

sua. substituição far-se-á pelo "uplente,_ mediante convocação do

presidente da Junt& (iRedação art. e § 1.o L 2. 244, 23-6-54, DOU
31HHi4).
1 2.o Na falta do suplente, por Impedimento, morte ou renúncia, serão de.slgnados novo voga.! e o respectivo suplente, deintre
os.nomes constantes das listas a que se refere o art. 662, servinãO
os designados até o fim do perlodo.
Art.. 664. Os vogais das Juntas e seus suplentes tomam pos.se
perante <> presidente da. Junta em que têm de funcionar.
Art. 1165. Enquanto durar sua Un-estldura., gozam os vogais
d~ Juntas .e !)eus suplentes das prerrogativas asseguradas aos
jurad<>s.

·······························;i· c~~is~â~ ·a; ·c~~;t~;~i~~~ ·; ~~·t;;;_j

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido será publicado e
despachado à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !"'-Secretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 32, DE 1982
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos que, em homenagem ao Senador Adalberto Sena, falecido no dia 21 do
mês de janeiro do corrente ano, seja realizada sessão especial no dia 12 do
mês; em curso.
Sala das SessõeJ;, 2 de março de 1982.- Laélia de Alcántara, Mauro Benerides. Henrique Santilto. Lourh•al Baptista, Nelson Carneiro, Almir Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --0 requerimentolido será objeto
de deliberação do Plenário após a Ordem do Dia da presente. sessão.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Luélia de Alcúntara- Raimundo Po:.u:~.11te---: Qabri~II:Iermes- Agenor
M<.lriu - Cunh.:1 Lim.:t - João Lúcio - Teotônio Vilela - Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Luíz Viana-- Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Murilo Budarô- Tancredo
Neves- Amaral Furlan- Benedito Canelas- José Fragelli-:- Mendes Cãnalc- S~1ldanha Derzi- Leite Chaves- Evelásio_ Vieira --Lenoir Vargas
- Paulo Brossard - Pedro Simon - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expedien·
te.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Vota(,;ão, em primeíro turn·o, do Projeto de Lei do Senado n9
13, de 1979. de ~1utoria do Senador Mauro Ben~vid_es, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria 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 ejuridici-

da de:
-

de Legislação SoCial, favofável;

-de Saúde, favorável;_ e
- de Finanças. favorável, conl voto vencido dos Senadores
Bernardino Viana e José- Fragelli.

Em votação o projeto.
ConCt!d? a palavm ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)_- Sr . .Presidente, Srs. Senadores:
O Senado deliberará, na tarde de hoje, em torno do Projeto Qe L~i n'i') 3,
que estabelece a conceSsão de ap-osentadoria-especial ao comerciário brasileiro.
Depois de uma longa tramitação, cerca de três anos, qUando se manifestaram a ComissãJY de ConstituiÇão e Justiça, -reconhecendo a constitucionalidade e juridicidade da m&téria, a Corri_issã_o de Legislação Social, a Comissão
de Saúde e a COmissão d~ Fin~nças. vem o projeto neste instante ao exame do
Plenário pãfa, naturãlffiente, receber também a manifestação favorável dos
Srs.-Senadores, e ter seguimento para a outra Casa do Congresso e,_como termo de sua tramitação, ser Submetida à sanção do Sen_ho_r_ Presidente da República.
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Durante esses três anos, os comerciãríos bnlsileiros ViVeram momentos
de grande expectativa, e esta tese, a dã. redução do tempo de aposentadoria,
constou obrigatoriamente de todos os congressos que a c·ategoria levou a efeito em nosso País. Depois que ao magistério brasileiro se ofereceu idêntica
vantagem, com a redução- da aposentadoria para homens em 30 anos, e para
mulheres em 25 anos, redimensionaram-se aS-esperaD.Ças dos coinirCtãiíO-s de
que da mesma forma procedessem as duas Casas~ do CongressO Nacional, e,
no momento em que a matéria é submetida à Votação, estOu absolutamente
convicto de que a maioria e a minoria conjügàrâo ·esfóTÇós_ em Tavor do acolhimento desta proposição, a fim de que ela seja; a seguir, submetida ao exame da Câmara dos Deputados. I Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação o projeto_
Os Srs. Senadores que- o aprovam -petmãneÇam -sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Si'. -MaurO Benevides .:__Sr. Presidente, peço ~(verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~~Yai-se proceder à verificação de
votação solicitada. Como o sistema eletrôniéo estã com defeitõ, faremos a
chamada nominal.
Convido o nobre Senador Almir Pinto para proceder à chamada. (Pausa.)

A votação serã feita do Norte para O SUf;-Votando inicialmente os Srs.
Líderes.
Como vota o nobre Senador Marcos Freire, Líder dO -PMDB?
O Sr. Marcos Freire - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr!Of- Como vota o nobre Senador Jo-

sé Lins, Líder do PDS?
O, Sr. José Lins - Não.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Como' vota o nobre Líder do
ainda PP? I Pausa.)
S. Ex'- não está presente.
Vai-se proceder à chamada do Norte para o Sul.
Procede-se à chamada

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Marcos- Freire
Laélia de Alcântara
Alexandre Costa
Mauro Benevides
Agenor Maria
Martins Filho
Humberto Lucena
Nelson Carneiro
Roberto Saturnino"
Amaral Furlan
Henrique Santillo
Valdon Varjão
Mendes Canale
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
José Lins
Almir Pinto
João Lúcio
Luiz Cavalcante
Jutahy Magalhães
João Calmon
Benedito Canelas
Octãvio Cardoso

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votam "SIM" 14Srs. Senadores e "NÃO", 8.
Não havendo número ... _
O Sr. Dirceu Cardoso - Desejo ·que fique consignado o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mesino consignado o voto do
Senador Dirceu Cardoso~ -não hã número par·:~Cdeliberação da Casa.
Em face disto, a Presidência vaí Cumprir o- RegirrteO.to, riã foririà do item
VI do art. 327, que diz:
"Art. 327 ·······~·····························-····---~

VI - verificada a falta de quorum, o Presidente suspenderã a
sessão, fazendo acionar as campainhas durante dez minutos, após o
que esta serã- reaberta, procedendo-se a nova votação"
Está suspensa a sessão~
Suspensa às 16 horas 2 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas
e 12 minutos.

e

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã reaberta a sessão.
Convido o Senu.dor Almir Pinto a fazer a nova veri/icaçãg- de votos.
ComeçaremoS do Sül para o Norte, votando, inícialmentc, os Srs. Líderes.
Como vota O__ nobre Senador _José Llns?
O SR. JOSf LINS - Não.
O SR. PR~ESIOENTE (P•ssos Pôrto) -. Como vota o nobre Senador
Humberto Lucena'!

(),SR. I:WI\;IBE!!TO L\]ÇENA- Sim.
Procede-se à chamada.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM .. SIM .. OS SRS. SENADORES:
Humberto Lucena
Laélia de Alcântara
-~Alexandr_e Costa
MaurSl Benevides
Agenoro Maria
Marcos Freire Teotónio Vílela
Dirceu Cardoso_
Nelson Carneiro
Roberto Saturnino
Henrique Santillo
Lázaro Barboza
Valdon Varjão
Mendes Canale
José F:ragem
L~te Chaves
Paulo Brossard

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
José Li~s
Almir -Pinto
Joã-o Lúcio
Luiz Cavalcante
' Jutahy Magalhães
Octávio CâiaêiSO
O SR. PRESIDENTE (PassosPôrto) -Votaram pela aprova<;ão do
pfójeto T7-S"rs, Senadores; contfã_ 6:Não há quorum para deliberação. Fica adiada a votação do projeto para
a próxim-a sessão ordiilária, junta-me~ie c__oin os itens n'~'s 2 e 3, cujas- matérias
estãO em_ fase de votação.
sao_- -o~'i -SegUtfzies Os frefzs i e-3; cuja vo_tação é adiada
2
--Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 ~29, de
1980;-ci_é autoria _doSená:dOr cUnha Lima, que mOdifica dispositiVO da Consolídação das_~ leis dQ ;I'ritbalhC?~ ·para 6 fim d~ det~rm~nar fg.Ie o pagamento
po·r hOras extiás h3bituat5 tainb~m i.Otegre a. rem~neração, tendo
PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Co!lstituiÇ{f?___ e Jiis([ça, pela coilstiiücíó-nalidad~_e jy.~idicidade;
-de Legislação Sociâ{~f~vorãvel; e
~~-de Finanças, favorável. 3

em

-VOiâçã-o;
prirnéiro turnO, do Projeto de .Lei do Senado n9 164, de
198_1, de autoria do Senador Luiz Viana:, que declara o Marechal-do~Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981; das Comissões:
-de Constituição" e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e,· no
mérito, favorãv_el, nos termos de substitutivo que apresenta; e
--de- Educaçàá e -CUltura, favorável ao substitutivo da Comíssã-o de
Constituição e" Justiça.
-- -
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passaremos, então, ao exame
do item nC? 4.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado U'l 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali~
mentes, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favoráveL
Em discussão o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE; À REVISÀO DO ORAJ)QR,SE[I.Ã PUfJLI·
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Co.ntinua em discussão o proje·
to. (Pausa.)
Não havendo mais oradorçs, declaro encerrada a discussão, ficando a
votação adiada por falta de númc:ro.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 5:

Discussão, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Senado n<1
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 1.133, de 1981,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
-de Legislação Social;
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser- lido pelo Sr. J9.Sccretãrio.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 33, DE 1982
Nos termos do art. 310, alínea "cn, do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n~ 36~ de 1979, a fim de
ser feita na sessão--de 16 do corrente.
Sala das Sessões, 3 de março de 1982. -Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - lnexistindo quorum em plenârio, fica adiada a votação do requerimento lido e sobrestada a discussão da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 6:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
255, de 1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescen~
ta dispositivos à Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando
o pagamento do 139-salârio devido aos trabalhadores ayulsos, 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, favorável; e
-de Finanças, favorãvel.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. {Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Por falta de quorum fica adiada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Requerimento de n• 32/82,
lido no Expediente, fica com a võfãÇão sobrestada, também, por falta de quo~
rum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Hã oradores inscritos.
Concedo a pâlavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que fez permuta com o nobre Senador Ahnir Pinto.

O SR. HUMBEiRTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISifO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em plenário, no momento, 4 Srs.
Senadores. Vou suspender a sessão por 10 minutos e acionar as campainhas
para que os Srs. Senadores compareçam ao Plenário.
Suspensa às 16 horas e 45 minutos, a sessãQ é reaberta às 16 ho~
ras e 55 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --Está reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.

O SR. JO.ÀO CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REiVISÀO DO ORAJ)OR, SEiRÃ PUBUCADO
POSTEiRIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Almir Pinto.
__ O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO OR.;ti)QR.SERÃ PUBLICADO POSTEiRIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.)
S. Ex• não está· presente.
- Coi:tC::edO a-palS:vra ao -nóbfC Senador Nelson Carneiro.

o

SR. í'iÉLSON CÁRNÉIRO (Pronuncia ó seguinte discurso.)- Sr.
PresídC!tte, Srs. sertadoreS: .
Na sua mais recente alteração da sistemática do Imposto de Renda, o
Governo resolveu reduzir os descontos permitidos para os chamados "fundos
-157", que iãiii pciri as _enlpresas financeiras, enquanto os contribuintes só po~
deriam retirar cinqUenta por ceritO-depois dC Cinco anos c o restante passado
mais um ano. Calculc·SC o quanto ganharam essas cmJ?resas, n.os últimos cin~
co anos, em que a inflação disparou.
Por isso o sistema caiu lOgo no descrédito, que cerca de quinze por cento
dos contribuintes preferem pagar o imposto total ao Tesouro, sem valer-se
dessa franqUia:, antes de tudo pela total desinformação no setor, com as finan·
ceiras só enviando, eventualmente, comunicados a seus corrcmtistas, enquanto se beneficiam tailto dos juros desse einpréstimo compulsório aos bancos,
como da desvalorização- da .mecda.
Sabe~se que mais· de setenta por cento dos contribuintes jamais resgata~
ram as suas contas, enquanto mais de trinta por eento do património total
dos fundos fiscais, calculado cm noventa bilhões de cruzeiros, já venceram o
prazo de resgate, sem que os contribuintes se animem a ir ao banco para rccc~
ber juros e devolução do principal, uns por falta de interesse, outros por abso·
luta desinformação.
Recentemente, reconhecia a revista "VEJA":
"Para a grande maioria dos investidores, o 157 é praticamente
uma página em branco."
~ que o famoso e insaciável "Leão" sempre procurou divulgar as obri~
gações dos seus contribuintes, não QS direitos. Muito menos policiava as financeiras, velando para que, pelo menos anualmente, dessem informações
precisas aos depositantes.
Estes, junto com a notificação, recebem o Certificado de Compra de
Ações, que lhes dã direito a resgatar metade âe si.J.a aplicação somente cinco
anos depois.
Deveria_ o fundo escolhido pelos contribuintes informar quantas cotas
possui, o que nem sempre ocorre.
Acentua, ainda, aquela revista:

"Como o patrimônio dos fundos é formado de ações, o valor
das cotas varia diariamente de acordo com as oscilações dos preços
nas bolsas de valores. É aí que está boa parte do problema: como na
maioria esmagadora dos casos a lucratividade das cotas, isto é, dos
fundos, mal acompanha a inflação, na hora do resgate a quantia a
receber é insignificante- e, mesmo assim, o contribuinte só consegue recuperar o pouco a que tem direito após vencer a vasta indiferença ou mã vontade dos bancos em atendê-lo.~·
Como se vê, os banqueiros tinham no Imposto de Renda um verdadeiro
uLeão de Châcara" ...
Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de ama~
nhã a seguinte

ORDEM DO DIA
VOtação, em primeiro tufno, do Projeto de Lei do Senado n9l3, de 1979,
de autoria do Senador M_auro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria 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, favorâvel; e
-de Finanças, favorável~ com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e Josê Fra~elli.
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Votação, em primeiro- turilo, do Projeto-de Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis'do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneraç-âó, tendo - .
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de I98I, ·das (Comissões:
- de ConStituicâo e Jurtiça, pela constituciOnalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorâvel; e
- de Finanças, favorável.

3
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 Gorries p3.tr6no da Força· Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 8I5 e 8I6, de I98I; das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridi:cidade e, no
mêiito, f3Voiávêl, n-Os -termos de sUb:StitiiHVo--que apres·enta;~-e ---- -- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da· -ComisSão ·de
Constituição e JUstiça.
------·
··
- ·-·· -··- -- - · ---4
Votação, em primeiro turno, do Projeto_ de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe s_obre a ação-de afimentos, tendoPARECER, sob n' I.I45, de I98I, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituciomllidade, juridicidade e, no
mérito, favorãvel.

5
Votação, em primeiro ü.irno;-do Projeto de-_Lei do Senado n9__ 25.5, de
1980, âe autoria- do Senador Nelson CarneirO, que acrescenta dispositivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de I968, disciplinando o pagamento do 13•salãrio devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de I98I, das Comissões:.
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorãvel.
6
Discussão, em primeiro turnO, do-Projeto de Lei dO_Sefiado n~> 36:t de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n• 6.7I8, de I2 de novembro de I979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.13J, de I98I, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 33, de I 982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

7
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 I98I, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorãvel;
- de Serviço Público Civil, contrãiio; e·
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2~CE, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO BROSSARD NA SESSÃO DE 14-/-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; aproveito os derradeiras minutos desta sessão, que
talvez venha a ser a derradeira sessão deste período de convocação extraordinária do Congresso Nacional, para fazer algumas observações, para transmitir algumas reflexões relacionadas com um dos problemas, a meu juízo, mais
iniportantes nos dias que estamos a viver.
Já tive ocasião de observar que, hoje, pode-se caracterizar o Estado pela
sua feição de guardião da segurança social. Em tempos idos talvez o Departa~

mento mais importante do Governo tivesse sido o da Guerra, âados os hábi~
tos, dados os costumes internacionais. Quando um navio ou urna frota se
aproximava de um porto, a população terrestre não sabia se era em missão de
paz, se era com finalidade mercantil ou se tratava de um saque, de uma invasão, 'de uma depredação ou de uma destruição. Esses tempos, felizmente, jã
passaram, Sr. Presidente, e s~m menosprezar a importância da segurança militar a que -tOdas as- nações têm de dar atenção, a mim, parece que a nota característica do Estado contemporâneo seja a referente à segurança social, a
segurança especialmente nos dias de infortúnio, -nos dias de doença, nos dias
de desemprego, nos dias de velhice.
Durante muito tCmpo se fez praça de que a legislação do trabalho, a legislação trabalhista brasileira, era· muito avançada. Durante muitas décadas
se fez atoarda que o sistema previdenciário, em nosso ?aís, era müiio avantajado, em relação aos demais países.
Quer me pai'ecer, Sr. Presidente, que o nosso progresso nesse terreno não
chega a ser, Vf,lmos dizer, extraordinário, embora ele tenha sido preocupação
constante dos sucessivos governos quC:: esPecialmente a partir de 1930, tê-m administrado a coisa pública do Brasil. Em verdade, a Previdência Social em
nosso País começou antes de 1930, para ser mais preciso começou em 1923
mas, a partir de 1930, ou aiífda, para ser mais preCiSo, a partir de 1934, com a
segunda Constituição. Republicana, a Previdência Social ganhou categoria
constitucional, passou a figurar no elenco dos institutos constitucionais e lâ
foi estabelecida a contribuição tríplice e igual da União, do empregado e do
empregador, para a formação dos fundos necessários-, exatamente, para assegurar isso que se pode denominar, de uma maneira genérica, de previdência
social.
Eu não direi nenhum- segredo ao Sen~do, nem aÇ> País, se disser que se o
empregador, normalmente, contribui~ se o empregado ·normalmente é forçado a contribuir, porque a sua contribuição é deduzida do seu salário, a União
nem sempre tem pago a sua contribuição, e sabem os Srs. Senadores que eu
estou-usando de uma fórmula eufemística, Porq"ue, em verdade, a União pouco tem pago da sua contribuição, da contribuição que ela deve, por força de
lei.
A_ Previ~ência, durante _mu~t~ temp~, ~oi ap~:mtada como um fundo em
qu~_se cevavam os_polític~fprõfissi_onáfs, os aventureiros, os negocistas, os
""'pelegos''' já vou eu me esqllecerido d_as expressõeS, que eram empregadas
para caracterizar as diversas anomalias-àu as vari3.das chagas que infestavam
ou ulceravam este setor da administração pública.
Eu me recordo de que houve tempo em que se dizia- e não era sem razão - que generosamente o Congresso Coricedia benefícios sem que houvessem os recursos financeiros necessários para o custeio destes benefícios;
isto, naturalmente, comprometia a estabilidade financeira dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões.

e

eque

Lembro~me de que coube ao Presidente Castello Branco, em março de
1965, propor ao Cqngressó Nacional emenda constitucional, que erigia à categoria de ~orma constitucioi;J,al preCeiito jã existente na Lei Orgânica da PreVfdência Socíil~ e segi.ulâo aqUal nenhum benefíciO, nenhuma vantagem po~
deria ser criada ou estendida sem o estabelecimento prévio da necessária cobertura financeira.
O Congresso Nacional aprovou o projeto de iniciativa do Presidente
Castello Branco, acho que em tempo rec-orde, na sua brevidade, na sua rapidez, na sua celeridade. O projeto entrou pelo dia 15 de março, ·ou depois do
dla 15 de março, e já no dia 31 de março daquele ano de 19"65 era ele conVertido em norma constitucional, com a promulgação da Emenda Constitucional
n• I I.
Substituída a Constituição de 1946, com as emendas a ela aditadas, pela
Carta de I967, o preceito foi mantido; se não estou enganado era no art. I 58,
§ 1• daqueie código político. E a ·carta vigente, a Carta outorgada, no Parãgrafo único do art. 165 mantém O -preceito".
Eu lembro esses dados, Sr. Presidente, para salientar que a norma aludida não resulta de uma orientação político-administrativa; que rião resulta de
uma portaria, de uma instrução, de uma recomendação ou de uma circular,
ainda que emanada do Presidente da República. Também não é fruto de um
decreto, nem de um3: lei, deriva de norma constitucional desde 1965. E o que
se tem dito, agora, e o que ainda há poucos dias era dito, nesta Casa, é que foram ampliados os serviços da Previdência, sem que ela contasse com os recur~
sos suficientes para os novos encargos, e que isto veio a acarretar o desequilíbrio ~oj_e existente.
Ora, a ser verdade a explicação dada, ~~ verdade importa na confissão
de uril alto dClito, a autoridade pública, a Administração do Governo violar
clara e patentemente uma lei de natureza constitucional. Se o processo de impeachment tivesse exeqUibilidade, seria o caso de dizer que os Governos que
assim têm praticado têm incidido na prática dos chamados, e impropriamente
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chamados de crimes de responsabilidade, que ensejariam o processo de imme ins-crevo entre os maiores admiradores do Governo Geisel, mas devo dipeachment.
zer, por amor à verdade, que prezo, que não me lembro, durante todo o GoMas, Sr. Presidente, jã me -ocupei desse assunto exatamente pela imporverno Geisel, no período em que foi gestor dá Previdência Social o Ministro
tância que a ele dou. Eu o lembrei há tempos - que faz algum tempo - o
Nasciinento e Silva, que fatos como estes aparecessem na Imprensa. Dir-se-á
ilustre Ministro da Previdência. Não se trata de uma pessoa da Oposição, que
que havia censura à Imprensa, mas também há que se reconhecer que sob o
não apenas não seja afeiçoado ao Governo,_ como ainda não ~enha acesso aos
Governo Geisel a censura foi sendo ~lirninada. Se ele assumiu o Governo com
segredos, aos aican,os governamentais, mas.nem mais nein menos do que o
plena censura- aliás, eu nunca lhe regateei elogios, neste particular- a cen- ·
Ministro da_Previdência Social disse- e erp declarações largamente divulgasura veio sendo levantada especialmente em relação aos grandes jornais; ela
das pela imprensa e :Pela televisão - que a Previdência era uma ilha cercada
perdurou em relação aos pequenos jornais, aos semanários, à chamada Imde corrupção por todos os lados.
prensa menor.
Comentando_es:Sa declaração ministerial, fiz-estas considerações: é de
De modo, Sr. Presidente, que eu me pergunto a mim mesmo, se essa exsupor-se que a corrupção não tenha 'começado_ agora, sob o atual Governo,
plicação que vem serido dada agora correspOnde à realidade. E devo ·dizer que
exatamente com o diligente MinistrO da Previdência. Mas, neste caso, quanalimento dúvidas ..E devo dizei" que não teria tranqUilidade em responder afirdo terá ela começado? E se ele .recc;:beu a Previdência neSte estado é evidente
mativa'merite à indagação, como não me sinto à vontade para aceitar a corque o seu antecessor no Mihistério está envolvido de corpo e alma, no charco
_reção das versões ofi_ciais que vêm se'ndo dadas. E note-se, Sr. Presidente, que
denunciado pelo insusPeiÍo·Mi:rtistro da Previdência. E seria o caso de iridanão t~nho nenhuma preocupação em fazer, digamos, a defesa dos Ministros
gar se teria começado, esta situação, quando Ministro o atual Embaixador do
da Previdência que antecederam o atual gestor da Previdência So_cial no nosBrasil em Paris, ou se viria de mais tempo.
so País
De qualquer forma, Sr. Presidente, o que me parece é difícil de sustentar
Mas tudo tem limites e o público tem o direito de saber onde está a
isto, porque então chegaríamos àquela situação: é que vai fazer mais alguns
verdade, com quem está a verdade, num assunto que lhe diz respeito intima·
dias; mais algumas semanas, mais algumas luas e estaremos completando 18
mente, porque hoje, qual a pessoa, qual a família que não estã associada ao
g.nos do Movimento de Março, do movimento que se propunha a banir a corsistema previdenciário nacional?
rupção, de honrar a seriedade administrativa, a probidade na administraÇão.
Pois bem, Sr. Presidente, o fato é que repentinamente ir{opinadamente,
Gostaria que o ilustre Ministro da Previdência fixasse, no tempo, quan~
abruptamente passou a se falar na crise da Previdência Social. Eu digo abrupdo começou esta desenfreada corrupção na ârea previdenciãria. Porque se
tamente, porque já me dei ao trabalho de ler sou leitor obrigatório de certos
vem de antes de 1964, seria reconhecer que esses 18 anos tinham sido perdiautores, ainda que os autores não representem o meu ideal estético, eu sou
dos; se ela vem de após 1964, vamos convir que o fato comprometeria fundaseu leitor quase que funcional, por exemplo, das Mensagens dos Presidentes
mente o Movimento que se propunha a escoimar a admínistração, inclusive,
da R:_epúbl~ca: leio-as~ Ass_~m li~ Mensagem_ apresentada pelo General Figueidas incontáveis mazelas tantas vezes arroladas.
redo ao Congresso Nacíonal, em março deste ano, quando da abertura dos
Bem! Eu formulei esta indagação e ainda não obtive resposta. Outro dia
trabalhos. Pois bem! Quem leu o capítulo reliltivo à Previdência Social 1 da lali declaração do ilustre titular da Pasta da Previdência Social, segundo a qual
vra e responsabilidade do.Presidnete da República, endereçado ao Congresso
a situação na Previdência Social era caó~ica. Ell,tão,· muta't!s mutandis, o que
Nacional, fica sabendo de tudo, menos da crise da Previdência Social. Muito
tinÍta me ocorrido, eni relação à corrupção, eu diria em relação também· à deao contrário, porque fala na excelência dos serviços e na expansão dos sersordem que chega ao caos ..E me .Perguntava a mim mesmo se dezoito anos de
viços e dos_ beneficies.
governos exemplares não tinham-sido suficientes pãra estabelecer a ordem no
caos da Previdência Social, denunciado pelo próprio Ministro.
Eis senão quando, abruptamente, inopinadamente, inesperadamente,
Mas se eu jâ estava inclinado a me ocupar do problema da Previdência
surge a crise da Previdência Social. For quando foi remetido para esta Casa
Social, em virtude do último pacote, o Correio Braziliense de hoje.ainda mais
oü para o Congresso· Nacional, aquele projeto que propunha a adoção de
me fez vir à tribuna. Por que, Sr. Presidente? Porque, outra vez, não um houmã série de medídas e, fundamentalmente, a elevação das contribuições damem da Oposição, não uma pessoa suspeita, não uma pessoa sem os dados
queles que pagam: os empregados e os empregadores. A mim pareceu, desde
que só o administrador pode ter na sua plenitude, mas, nem mais nem menos, •
logo, uma iniqilidade, porque era ~xatamente daqueles que p3.gavam as suas
o que o Ministro da Previdência Social, em declarações que o Correio Brazicontribuições que eram exigidas contribuições mai9res, exatamente porque a
/iense estampa, na primeíra pãgina, diz que:
União não pagava a sua cota. Exatarnente se exigia a contribuição maior da~
..No passado, desviaram dinheiro da Previdência So_cial para
queles que pagavam, daqueles que eram pontuais, quando, na mesma ocaconstruir Volta Redonda, construir casas e apartamentos em Cõpasião, estava tramitando um projeto no Congresso Nacional, que dava cr prazo
cabana, vendendo em 30 anos sem juros e correção monetária. Pe-de 5 anos, de 60 meses, para, sem juros e sem correção monetãria, serem pagaram e sangraram o dinheiro do trabalhador brasileiro para consgas as contribuições em atraso, o que, vamos cOnvir, é um verdadeiro prêmio
truir Brasília. O Presidente Figueiredo tomou um ato de coragem e
e um estímulo a que se não pague pontualmente aquilo que se deve. O Connão foi demagógico. No ano eleitoral, ele buscou a solução para os
gresso alt~rou essa regra ao aprovar uma emenda do Deputado rioproblemas prcvidencíários."
grandense, Jorge Uequed, que mandou fossem contados os juros e a correção
Primeira página do Correio Braziliense. Quer dizer, pelo que leio, que o
monetária. E era de·tão evidente procedência aquilo, que o Congresso aprow
atual Ministro nenhuma responsabilidade tem em relação a esSe caos, a essa
vou aquela emenda.
situação caótica qUe, segundo as suas palavras, caracterizam a Previdência
Outro dia, Sr. Presidente, a Imprensa divulgou uma portaria de Ministro
Social brasileira.
de Estado, em que se facultava àqueles que tivessem fraudado a devolução
Mas Brasília é anterior a 1964, Volta Redonda é anterior a 1964. Não sei
das import~ncias ilicitamente recebidas, sem Juros e sem correção monetária,
se depois de 1964, foram construídos apartamentos em Copacabana, para
o que ê um prêmio àquele que pratica um ato ilícito.
que fossem vendidos em trinta- anos, sem juros e correÇão monetária. Não teO fato ê que o projeco de origem governamental provocou reação muito
nho, o propósito de fazer a defesa dos governos a partir do Governo Castello
grande~ vou dizer mesmo que foi uma reação generalizada porque atingiu
Branco, mas quer me parecer que os fatos são anteriores a 1964. EntãO, outra
meio-niun-do, aposentados, contribuintes, operários, empresários, enfim.
vez eu me pergunto se quase dezoito anos não foram suficientes para ()úe a
uma parcela signifi_cativa da sociedad_e brasileira.
ordem fosse imposta no setor da Previdência.
Eu me lembro- e todos os que aqui se encontram hão de se lembrar, V.
S_e V. Ex• não estivesse a presidir a sessão, Sr. Senador Jarbas PassariEx• se lembra, Sr. Presidente-, que mais de uma vez se tentou, se falou em
nho, eu ia lhe fazer uma indagação. Mas sei que não tenho o direito de fazer
haver alterações daquele projeto, e- foi como se nós estivêssemos conversando
interpelações ao Presidente, especialmente ao Presidente que está na sua cacom uma esfinge ou,_~uiçá, com o Muro de Berlim, tal a opacidade, tal a indideira presidencial. Mas V. Ex' foi Ministro do Trabalho e Previdência Social,
fe~ença agressiva da Maioria e do Govei-no, Cm qualquer coisa que pudesse
no tempo em que era um só Ministério. Eu estava nesta Casa, quando V. Ex•
representar uma alteração de um projeto, que no ju-ízo de todos os analistas
exerceu aquele Ministério. Não ê com o propósito de defender a_sua atuação
era um projeto que n~o se reComeridava pela sua sabedoria. Foi assim naConaquela Pasta, mas eu não me recordo de que no seu tempo os jornais estampassem notícias como estas de agora. Segundo ouvi dizer até- não sei se a - ____miss_~.o M{~t.a, foi assini_ até a derradei~a hora e faltavam vinte minutos para a
votação fi_nal do projé:to e o projeto seda 'fêjéitado, porque havia uma reação
versão é exata ou não - a situação da Previdêncía àquele tempo era segura,
muito grande e já havía sido rejeitado na véspera o projeto da sublegenda, o
não era deficitãria. Em outras palavras, tinha aquela margem de segurança,
projeto da PrevidênCia seria rejeitado quando, num entreabrir de olhos surgiu
de estabilidade, que um sistema dessa natureza tem que ter.
Mas até faço uma abstraÇão do seu período, Sr. Presidente, e vou ao
uma fórmula milagrosa: foi feita uma composição entre Maioria e Minoria,
.período imediatamente anterior ao do atual Ministro. Sªbe-v. EXf.--QiiC não
entre os Líderes do PDS, jja-ftTCUlarmente na Câmara e os Líderes da Opo-
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sição._ Estal-ei Sendo iriexato? Estarei dizendo ãlguma inverdade? Estarei cometendo algum erro? CreiO que não e-tenho em mãos até O nciticiãrio da imprensa do dia seguinte.
· R~cordo-me que, trocando rápidas palavras com V. Ex•, que presidia a

sessão do Congresso, recordo-me que falamos acerca da boa ou mã solução
que teria sido a dotada: a chamada taxação .dos supérfluos, ou a tributação
dos chamados bens supérfluos- coisa extremamente vaga, imprecisa; jâ não
me refiro ao que seja bem a caracterização de bem supêrfluo, mas particularmente do que podia representar em termos de receita essa taxação, em relação

às necessidades reais do serviço em çrise. De qualquer forma, pareceu-me
como natural aquela fórmula adotada, porque foi uma fórmula, a meu juízo
adotada, em cima do momento derradeiro, quando jã não havia tempo para
aquele estudo, aquela meditaçãQ, aquele exame, ou reexame, que uma negociação parlamentar enseja; mas, _foi dito na ocasião que, com a Íórmula vitoriosa esta varri de acordo os doutores do Poder Executivo. Os sábios do Ministério do Planejamento.

O Sr. Lázaro Barboza - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD - Com prazer.
O Sr. Lázaro Barboza- Eminente Senador, aliás, segundo a própria Liderança do Governo na Câmara dos Deputados, essa fórmula tinha sido conçebida na própria Secretaria do Planejamento, da Presidêncía da República:

O SR. PAULO BROSSARD- E: exatO~A mim logo inspirou, digamos,
uma certa repulsa, o fato de ficar entregue à pura discrição do Poder Executivo a eleição dos bens considerados supérfluos.
Passam-se os dias, Sr. Presjdente, e num belo dia é divulgada a lista dos
supérfluos, e, aí sim, pareceu-me que não est3Va havendo seriedade por parte
do Governo; os bens supêrfluos, se contavam nos dedos das mãos, pouco
mais. Não chegavam a uma centena, e entre eles figurava o batom, o ruge, o
pó-de-arro?:, pó para unha, laquê, ... tanto assim, que houve quem dissesse
que o autor desse elenco era meio desafeto do sexo feminíno. O qUe aliâs me
fez observar que, nesse andar também a mulher poderia ser consjderada b~m
supérfluo e, portanto, tributável pelos magos que conduzem a Previdência
Social e ordenam as finanças naciõ-n-ais-. --- -

O Sr. Lázaro Barboza -

E o que dizer da ração para cães e gatos!

O SR.· PAULO BROSSARD- Exato, da água mineral, da bola de bilhar~ da bola de tênis e do tabuleiro de damas H! Positivamente, Sr. Presidente
e Srs. Senadores~ isto não é sério. Faço uma indagação: que é que isso tudo
junto representa em matéria de arrecadação? Que representa? Não é preciso
recorrer a nenhum computador para concluir que isto não tem qualquer significação, sob o ponto de vista da arrecadação. Nenhuma. No en~anto, esta
foi a lista elaborada, depois de meses de alta indagação, pelos magos que caracterizam isto que se convencionou Chamar de tecnocracia governamental.
Mas agora vem um outro aspecto que para mim é de particular delicadeza, Sr. Presidente. É que depois de editada a lista de supérfluos, com essas conotações que eu não hesitaria em chamar de burlCscas, e que aliás motivou
uma crónica admirável de Carlos Eduardo NovaeS, sobrevém um decreto-lei,
este sim~ de uma brutalidade de fazer dó. A elevação das contribuições é uma
verdadeira monstruosidade. E se lê que as novas contribuições para a previdência deverão render aproximadamente 500 bilhões este ano.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Permiia:me interromper o
nobre Senador por um momento.
Embora fosse meu intento propor ao Plenário a prorf6gação da sessão
para ouvir V. Ex~ até o fim do seu discurso, não hã 11 Senadores presentes na
Casa, portanto, não pode ser feita a proposta ao Plenãrio. Assim, a sessão
encerra-se impreterivelmente às 18 horas e 30 minutos.

O SR. PAULO BROSSARD- Encerrarei, Sr. Presidente, as considerações que estou a fazer. E V. Ex' há de verifiCa!, cOmO a: "casa, que soU obrigado a suprimir alguns capftulos daquilo que eu gostaria de dizer para compor um discurso um pouco mais ordenado. Mas, por melhor que eu fizesse o
discurso, Sr. Presidente, creio que a evidência de tal forma se iÍnpÕe que todas
as palavras que eu dissesse seriam mais ou menos inúfCis.
Só gostaria de observar que os jofnais contiOuam a noticiar, e são jórnais
deste mês de janeiro, que assessores do Ministro da Previdência confirmaram
a denúncia feita pelo Sanitaris-ta Càrlõs Gentile- de Melo de qUe só no ano
passado o INAMPS gastou 15% do seu orçamento, correspondente a 54,7,
praticamente 55 bilhões de cruzeiros, em internações desnecessárias.
Sr. Presidente, eu acho que é preciso ter um pouco de respeito para cOffi
esse pobre povo brasileiro. Se isto ê exato pergunto-me como-se pode, licitamente, sobrecarregar esta pobre classe mêdia, cujo poder aquisitivo 'diminuiu,
decaiu em 15% no ano passado, ein um ario, segundo levantamento realizado
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pelo Instituto dos Economistas de São Paulo e ontem dbjeto de um editorial
do Jornal do Brasin
Como se pode fazer isso, Sr. Presidente? A classe média já erodida por
mil e um fatores que lhe vão diminuindo o poder aquisltivo para atingir 15%
em um ano, a classe média que é a espinha vertebral de uma sociedade razoavelmente estável e equilibrada, sofrerã novo desfalque no seu viver.
Como se pode fazer esta outra tributação brutal para socorrer a Previdência, ao mesmo tempo em qUe ·se diz que esta nova arrecadação não será
~uficiente :Para limpar, para--corrigir esse segmento~da adffiinistração pública'?
Isto a mim impressiona gravemente. Se eu levasse a minha desafeição ao
Governo a ponto de não distingui-lo dos interesses permanentes do meu País,
eu poderia dizer que bom, porque desta forma não há pacote que salve o Go~
vemo nas urn'!s.
Mas, a mim impressionou os malefícios que esta política estã causando
hoje e vai causar _amanhã.
Sr. Presidente, encerro, e o que também para mim me impressionou tremendamerite mal: ~e modo -d'esfavorâvel, foi a maneira como este assunto foi
recolocado. Bem Ou mal, o Congresso Nacional, através dos líderes do Governo, havia chegado a um acordo, a urna composição. Corno se nada tivesse
havido, o Poder Executivo, de um jafo, lança o "pacote" da Previdência, que
é nem mais nem menos do que a consagração daqueles preceitos que o Congresso tinha recusado, quando examinou o projeto de lei de origem governamental.
Eu sei~ Sr: PrêSfdente, qUe os homCns erram, e quando erram, os erros
devem ser corrigidos sem que isSo resulte em diminuição para ninguém. Eu
acharia hones~o. e até louvável, digno de aplausos, se o Oove,cno dissesse, lisa
e Claramente: a-Solução adotada pelos seus líderes foi um erro, aquilo que pareCia um solução, rião soluciona co·iSa alguma. E o GOverno convida o COngresso, convida a Nação,para um reexame honesto e profundo da matéria, inclusive pedin_~o que, pass~geiramente, ~ransitoríamente, seja reito um sacrifício a fim de tirar a Previdência do- atoleiro em que ela se encontra. Eu aceito
isto, acho que uma autoridade, um Govern-o que faz isso não-se diminui, ao
cdilti'ário, se reComenda ao respeito. O que não me parece sério, certo, útil e
V3iltajoSo é abãnâOnar _às Urtigas, os Líderes-que fizeram, que selaram um
acordo com a Opq_sição e fa~r, d~?-S depois, exatamente, o inverso.
Sr. Presidente, eu gostaria de me alongar um pouco nesta linha, mas não
posso, falta-me tempo. Vou encerrar.
E vou encerrar como? Prestando uma homenagem a V. Ex', Sr. Presidente que gosta d_os bo~s autores. E vou recoqer a quem'? V_ou recorrer ao demônio- que: se chaffiou Talleyrand, um dos homens mais satânicos que jâ andou
por este mundo. Uma vez, saindo de uma sala palaciana apoiado no braço de
Fouché, Chateaubriand, olhando a um e outro exclamou: ulâ vai o vício
apoiado no crirrie".
Pois, Sr. Presidente, já- recorro a esta autoridade para Pedir esta coisa da
qual nós já vamos perdendo a notícia: a boa-fé.
Quando o velho Príncipe Chales Maurice de Talleyrand Périgord, o Bis~
po renegado, o regicida, o diplomata exímio, estava por deixar o mundo,
adiantado em anos, dele resolveu despedir-se com um· discurso na Academia
de Ciências Morais e Políticas de França; foi um espetãculo à partC, no mun~
do intelectual parisiense; o velho artista chegou ao ponio de subir só as escadas, com seus oitenta e _tantos anos, e ler o dis_curso sem usar óculos; valeu-se
de um fato insignificante; fazer o elogio do Conde de Reinhard que havia sido
um obscuro Ministro de Estrangeiro, para fazer o elogio do perfeito Ministro
de Estrangeiros. O melhor, pelo menos o mais e erudito d_os seus biogrâfos,
LaCOIJrL-Gayet, díz que ele juntou os materiais para facilitar o seu elogio fúilebre ... É, uma página perfeita que os ouvintes diziam que era melhor do que
Voltaire. Pois bem, no discurso com que o velho Talleyrand se despede do
mundo, Sr. Pr.esidente, a propósito-daquilo que deveria ser, a seujufzo, o perfeito Ministro das Relações Exteriores, depois de traçar o retrato, usa ele dessas expressões:

--

"Cepandant, tous ces qualittes, quelque rares qu'elles socient,
Pourraient n'êtr'e pas suffisantes, si la bonne foí ne leur donnait une
garantie dónt elles ont presque toujOurs b-esoin.
Je dois Jc! reppeler ici, Pour détruire une p-réjUgê assez généralement répandu.
·
·
Non, la diplomatie n'est pas une science de ruse et de duplícité.
Si la bonne foi- et il avait détaché ce mot avec force- est necessake quelque-part, c'est surtout dans les transactions publiques, car
C'est elle que les rend solides et durables."

Sr. Presidente, nas transações públicas é preciso haver boa~ fé, segundo
ensinava o demônio que habitava o HOtel da RUe de Saint Florentin. (Muito
bem! Palmas.)

~~~-~--~-
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE I•-3-82, E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBL!CÀDO POSTERIORMENTE
O SR. ALMIR PINTO (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Sou um homem infenso a necrológios. Mas, depois de ouvir as palavras
de vários colegas, não poderia silenciar neste instarite porque, companheiro
de Adalberto Sena na Comissão de Saúde desta Casa, e na ausência do seu
Presidente, Senador Jaison Barreto, e como seu substituto legal, VicePresídente que sou daquela Comissão, não poderia deixar, Sr. Presidente, de
trazer minha palavra, profundamente emocionado porque hã três anos, nesta
Casa, venho registrando esses fatos que acontecem no" Senado , e lamento
profundamente que Deus só tenha se lembrado até á.gora do Norte e do Nordeste, e principalmente dos médicos desta Casa! Dois jã lã se foram e cinco
nordestinos já rumaram para a pátria· celestial.
Sr. Presidente, com estas simples palavras, desejo expressar, em meu
nome e no do meu Estado, o Ceará, e também em nome da Comissão de Saúde, a que pertenço, o mais profundo pesar pelo falecimento daquele ilustrado
colega que, como bem disse o Sr. Senador Nelson Carneiro, morreu entre o
Céu e a Terra, voando, talvez, mais rapidamente para a vida eterna!
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO ORADOR SR. JOÃO
CALMON DE /P-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERLQ_RMENTE.
O SR. JOÃO CALMON- (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,cncontrava-me no Rio de Janeiro no dia do falecimento
do nosso inesquecível colega, Senador Adalberto Sena. Tive, por isso, o triste
privilégio de ser o primeiro parlamentar a chegar à Capela Real Grandeza a
lim de assistir ao seu velório.
Lá, permaneci durante cinco horas até a chegada do corpo, retardada
por culpa do preenchimento de uma série de formalidades legais. Durante a
longa espera, pensei que Adalberto Sena, na realidade, morrera feliz. Essa minha impressão deveu-se a que, poucas semanas antes, ele entoara seu '"canto
do cisne" ao apresentar, no Senado, emenda ao Orçamento Geral da União,
determinando que fosse aproveitada, da Reserva de Contingênda, uma verba
de 86 bilhões de cruzeiros para a educação, verba que havia sido cortada da
proposta do M EC em virtude da preocupação da área tecnocrática do Executivo em procurar equilibrar a receita e a despesa do Governo. Como sempre,
é fáci, procurar equílibrar o Orçamento cortando verbas destinadas à edu·
cação.
Adalberto Sena tomou essa feliz iniciativa, corri aplau,o"'S de todos nós.
Apresentou a sua emenda, que, desgraçadamente, foi torpedeada na Comissão Mista sob a pecha de inconstitucionalidade. Morreu, portanto, o nosso
querido colega levando para o túmulo essa frustração. Entretanto,_ se hoje ele
ainda es(ivesse entre nós, teria experimentado uma emoção excepcional porque, pela primeira vez, um Presidente da República envia Uma Mensagem ·ao
Congresso Nacional, iniciada, pelo menos no texto lido no plenário da Câmara dos Deputados, com as seguintes palavras:
"Mais do que em qualquer outra época, a educação é decisiva
para a solução dos problemas que afligem a sociedade. País cuja população é compOsta predominantemente de jovens, o fator educacional adquire no Brasil ainda maior relevo. Não nos basta erradicar ou diminuir, drasticamente, como se tem feíto, o númei'o de ile-

- - -

trados. Compete-nos proporcionar ensino primário eficiente a toda
a P9Pu1ação escolar e preparar nossa juventude para orientar-se,
com segurança, em presença das perplexidades provocadas pelas
~ransforrnações que abalam o mundo."
Adalberto Sena não tinha como "único sonho a incorporação do PP ao
PMDB", como aqui foi afirmado. O sonho permanente de Adalberto Sena
sempreTol a educação. Ele queria dar à educação não apenas a prioridade n9
1, mas também as prioridades 2 e 3, como preconizava Poincaré. Adalberto
Sena teria vivido também dias felizes, no mês de fevereiro, ao ver que a Igreja
Católica Apostólica Romana decidira dedicar a Campanha da Fraternidade
deste ano à educação, e teria experimentado excepcional júbilo ao ver, através
da televisão, a mensagem do Santo Padre João Paulo II, que declarou, em relação à Campanha da Fraternidade: '"a educação é desafio posto a todos os
homens de boa vontade". E Sua Santidade, prestigiando a iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, declarou: "Buscando responder ao
desafio da educação, que todos saibam sentir·se irmãos e encarnar o papel de
bom samaritano em relação ao próximo desprovido, despojado ou ferído à
margem do caminho por onde avança a civilização".
Aos poucos, embora vencendo obstáculos aparentemente intransponíveis, estamos ganhando a batalha da educação. Ganharemos também a batalha da democracia neste P:.i.ís. Na realidade, o Senado da República não está
amea~a~do de morte. Todos nós estamos aqui mobilizados para que o regime
democrático se consolide cada vez mais. Em relação ao Senado da República,
a nossa certeza ainda é mais tranqUila, porque ainda há poucas horas, na solenidade de abertura da Sessão legislativa, ouvimos uma página de eloqUência
parlamentar digna de figurar em qualq~er antologia, em que um conterrâneo
de Adalberto Sena, nosso Presidente Jarbas Passarinho, rios deslumbrou com
urna profissão de fé que deve ficar inscrita em páginas de oUro na história do
Parlamento brasileiro.
Muito obrigãdo. (Muito bem.')
ATO DO PRESIDENTE
No 6, de 1982
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais,
resolve:
-Designar o Dr. Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral do Senado,
para integrar a comitiva que irá visitar Israel, a convite do Governo daquele
país, autorizando-o a se ausentar do Brasil, no decorrer do mês de fevereiro
do corrente ano, para cumprimento de sua missão.
Senado Federal, 20 dejaneíro de 1982. -Jarbas Passarinho, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
No 7, de 1982
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n' 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n• 130, de 1980, resolve autoriZar a contáliação, sob o regiine jUrídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Dagoberto
Sérvulo de Oliveira para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 16 de dezembro de
1981, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Martins Filho.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1982, - Jarbas Passarinho. Presidente.
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l.l -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - A viso do Ministto Chefe do Gabin_ete Civil da Presidência da
República
-

N9 72/82, encaminhando infófiriãções prEstadas pela Secretaria de

Planejamento a respeito do Projeto de Lei do_ Se_n_ad_o _ n9 28}_/Sl.
1.2.2- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas da União
- N• 33/SP/82, encaminhando ao Senado Federal <$clarecimento
sobre o Requerimento de autoriã do· Senador Dirceu Cardoso, a respeito
da construção das Usinas Nucleoelétricas Angra I e Angra II.
1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada em Aracaju-SE.
SENADOR ALMIR PINTO- Inauguração do Pier Petroleiro do
Mucuripe-CE.
SENADOR MARTINS FILHO- CooperaffvTSinõ ...
SENADOR MARCOS FREIRE, como Líder - Decisão do TSE
sobre a incorporação do PP ao PMDB.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Retificando noticiário inserto
no Jornal do Brasil~ edição de hoje, a respeito de conduta política de S._Ex•
Discriminação havida em concurso para ingresso no corpo feminino da
Aeronáutica.

1.2.4- Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n9 7 f82, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a concessão de passe livre nos trens da
RFFSA, aos seus servidores.
I .2.5 - Requerimento
- N9 34/82, de autoria do Sr. Senador Milton Cabral solicitando autorização do Senado Federal para participar, como -observador Pa:r;lamentar, da Delegação do Brasil à XI Sessão Reconvocada da III ConJerência das Nações Unidas sobre o Dirc:!ito do Mar.
1.2.6 - Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 1_8 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.2.7- Apreciação de matéria
-Requerimento n9 32/82, Solicitando a realização de sessão especial
destinada a homenagear a memória do Senador Adalberto Sena. Aprovado.

1.2.8- Fala da Presidência

__ -:.:13:eferente ao lapso havido na Ordem do Dia designada para apresente sessão.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoría do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciãrio, na forma que específíca: Vot&ção adiada por falta de quornm
após usarem da palavra os Srs. Mauro Benevides e José Lins.
-Projeto de Lei do Senado n' 329/80, de autoria do Senador Cunha
lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho
para fim de determ-inai 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, qtre declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força
· Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quoro.m.

-

--

- -

-Projeto de Lei do Senado n' 255(80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 13"' salário devido a_os trabalhadores
a~lsos. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Le_i do Senado n"' 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. niscuSsão Sobrestada por falta de_quornm para votação do Requerimento n' 33(82. _
-Projeto de Lei da Câmafa -n9 114/81 -COmplementar, de iniciativa do Senhor Presidente da Repú~!i~a, alterando ~ Decreto-lei n'? 406, de
31 de dezembro de_ 1968., que estabelece normas gerais de-Oireito-Tribut~rio, e ·dá outras proVidências. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre _o exercício da auditorfa contâbil e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de {juorum para votação do Requerimento n' 35(82.
1.4- DISCURSOS AP6S A ORDEM DO DIA
SENADOR JOÃO CALMON- Concessão de prioridade à educação no País.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Denúncia de corrupção que
estaria sendo praticada pelo Governador da Paraíba, objetivando o aliciamento de adversáiio:S políticos para o PDS.
SENADOR LEITE CHAVES- Carta recebida de camponês paranaense relatando a difícil situação por que p-assa o trabalhador rural, especialmente os chamados .. bóias-frias".
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SENADOR FRANCO MONTORO- Preterição de empresa nacional, vencedora em concorrência pública, em favor de empresa estrangeira
para fabricação de trens encomendados pela TRENSURB.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES:
SÃO. ENCERRAMENTO
2-ATA DA 4• SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 1982
2.1- ABERTURA
2.2-'-- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 106/&1 (n' 4.265/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Instituto Brasileiro do Caie- IBC, a doar, para o fim que indica, faixa de
terreno no Município de Cornêlio Procópio, no Estado do Paraná. Aprovado. Ã sanção.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 10/81 (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,
celebrado em Bruxelas, a I 8 de setembro de 1980, bem como os textos dos
seguintes atos, celebrados na mesma data, e anexos ao referido AcordoQuadro: Anexo sobre Cooperação no Domínio da Comercialização_ da
'Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relativo à CooperaÇão
Comercial e Econômica entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Européia do Carvão e do Aço, e Troca de Notas relativas aos
Transportes Marítimos. Aprovado. À Comissão de Redaçào.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 16/81 (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
em Londres, a 29 de dezembro de 1972. Aprovado. À Comissão de Redação.
2.3- MATÉRIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA
Requerimento nt» 34/82, lido na sessão anterior, em que o Senador
Milton Cabral solicita autoriZação do Senado para aceitar missão do Executivo no ExteriOr. Aprovado, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra no encaminhamento da votação os Srs. Dirceu Cardoso e Milton Cabral.
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2.4- PRONUNCIAMENTO
SENADOR DIRCEU CARDOSO, pela ordem- Indagação à Mesa
sobre a oportunidade da inclusão em Ordem do Dia de projetes de pedidos de empréstimos.
O SR. PRESIDENTE- Resposta à solicitação do Sr. Dirceu Cardoso.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃQENCERRAMENTO
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 2-3-82.
-Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 2-3-82.
-Do Sr. Senador João Calmon, proferido na sessão de 2-3-82.
-Do Sr. Senador Almir Pinto, proferido na sessão de 2-3-82.
4 -INSTITUTO DE PREVID€NCIA DOS CONGRESSISTAS
-Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
-Parecer do Conselho Deliberativo
---Balancete Patrimonial encerrado em 30-11-81
-DemonstraÇão da Conta "Receita e Despesa" - Balancete acumulado de I•-1 a 30-11-81
-Demonstração da conta "Receita e Despesa" de novembro/SI
- Parecer do Conselho Deliberativo
-Balanço Patrimonial encerrado em 30 de novembro/81
-Balancete Patrimonial encerrado em 30-12-81
-Demonstração da conta ~·Receita e Despesa" --Balancete Acumulado em I•-1 a 30-12-81
-Demonstração da conta "Receita e Despesa" do mês de novembroj81
- Resolução do Conselho Deliberativo.
5-MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERFS DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 3~ SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 1982
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRES!Dil:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, CUNHA LIMA E JUTAHY MAGALHÃES

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

vo à Lei n• 6.í08;deJll ae outubro de 1979, que dispõe sobre a correção autonlãi!Ca -,-dOs salários. ·
·

Laélia de Alcântara - Raimundo Parente - Bernardino Viana - Almir Pinto -José Lins -Agenor Maria- Martins Filho -Cunha LimaHumberto Lucena - Marcos Freire- Nilo Coelho -João Lúcio- Luiz
Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Luiz Viana- João Calmon - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Murilo Badaró -:- Tancredo
Neves- Henrique Santillo- Lãzaro Ba-rboza- Valdon Yarjão- Mendes
Canale - Affonso Camargo - LC"ife-Chãves - Jaison Barreto - Paulo
Brossard - Octávio Cardoso.

(Ã COmissão de Constituição e Justiça.)
AVISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos
O Sr. !~"-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido d seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE
CIVIL DA PRESJD€NCIA DA REPÚBLICA
N• 72/82, de 2 de março de 1982, encaminhando informações prestadas
pela Secretaria de Planejamento a respeito do Projeto de Lei do Senado n~"
283, de 1981, de autoria do Senador Orestes Quércia, acrescenúmdo dispositi-

N• 33/SP /82, de 8 de fevereiro do corrente ano, encaminhando ao Senado Federal esclarecimentos sobre Requerimento de Informações de autoria
do Senhor Senador Dirceu Cardoso, a respeito da construção das Usinas Nucleoelétricas: Angra I e Angra II.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Coricedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista.

o

O SR. LOURJVAL BAPTISTA (Pronuncia seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Ninguém mais ignora, neste País, que se encontram no N ardeste os nossos mais angustiantes problemas sócio-econômicos; sendo o próprio N ardeste - como região traumatizada pelas calamidades climáticas e com mais de
35 milhões de habitantes sobrevivendo em dramáticas condições de exis.tência
- o desafio máximo da nacionalidade, em face das proporções, complexidade e periclllosidade intrínsecas daqueles problemas.
A este respeito convergem, e são praticamente unânimes, os estudos,
anãlises e indicadores estatísticos até agora elaborados pelos órgãos oficiais, e
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nos quais se apóiam economistaS", historiadores, sociólogos, cientistas, -políticos, técnicos de administração -em suma, todos quantos se preocupam com
os dramas de uma vasta Região que abrange, estrategit:ainente, mais de um
.
terço do Territóiio brasileiro voltado para o Atlântico.
A Segunda Guerra Mundial incumbiu-se de evidenciar a importância do
..Northeastern Brazilian Bulge", quando o .. saliente nordestino" passou a ser
objeto de sérias- preocupações de todos os países do Ocidente, notadamente
dos aliados, contra o imperialismo nazi-fascista.
A elaboração e Implantação de uma estratégia específiCa para enfrentar
os desafios, crises e problemas do N ardeste, vêm-se transformando na permanente obsessão do Poder Executivo da União e dos Governos estaduais conscientes e perplexos diante das sombrias perspectivas de uma rupturã da Federação ou, o que seria pior, de uma explosão social capaz de mergulhar oBrasil no caos e no impasse como, agora mesmo, está acOntecendo em alguns países desestabilizados-, empobrecidos, ou vítimas das catâstrofes -de uma guerra
civil.
Esse panorama levou o eminente Governador Augusto Franco a chamar
a atenção dos homens de responsabilidade deste País, quando, em oportuno
discurso, saudou os U GoYe.rnadores que compareceram à 260• Reunião do
Conselho Deliberativo da SUDENE e demais CCinselheíros íntegrãntes desse
magno Colegiada, que acorreram a Aracaju, para, em terras sergipanas, ou
seja, no menor Estado da Federação, discutir os problemas da grande Re~
gião, notadamente o relativo à erradicação dos fatores de atraso e subdesenvolvimento, à geração de empregos, à sobrevivência e o bem~estar social dos
seus habitantes.
Faço questão de destacar alguns conceitos emitidos pelo GoV-ernador
Augusto Franco quando, naquela ocasião~ asseverou:
... uPo_r outro lado, há que se reconhecer a necessidade de se
atender a duas grandes orientações:_ as atividades de emergência e as
soluções de médio e longo prazos, ou ainda, o atendimento às necessidades de sobreviv_ência do povo e o aperfeiçoamento dos métodos
de trabalho com a natureza ... "
HAs adutoras que levam a água, elemento básico maS eScasso,
são obras inadiáveis, assiril-cOino ãsTrentê:s de trabalho, pois é preciso, antes de tudo, garantir a sobrevivência das_ populações diretamente afetadas pela seca e o suprimento definitiVo de água, pelo menos, para consumo humano e animal" ...
AS ações dos poderes públicos no Nordeste não têm sido, atê
agora, suficientes nem adequadas para modificar o quadro de
pobreza da Região, que, absoluta e_relativamente, cada vez mais se
afasta dos padrões de vida e desenvolvimento nacionais.r>n
u~ de todos sabido que o Nordeste vive uma das m_ais violentas
crises climáticaS, corrio a atestar que os esforçõs empreendidos ao
longo da história, por sucessivos governos, ainda representam muito pouco, sendo necessária uma atuação solidária, gradual, tenaz e
sem solução de continuidade ... "
..Não creio em receita única para o problema da seca. Uma Re~
gião que apresenta especificidades hidrogeológicas e climáticas em
diferentes subáreas requer tratamento diferenciado. As grandes e
custosas obras tipo açudes, adutoras e grandes projetes de irrigação,
têm que se somar-- e com um peso muito maior, a meu ver- milhares de pequenas soluções e mecaniSinos ao nivel das numerosas
unidades agrícolas, indo desde a construção de pequenas aguadas,
cisternas, açUdes e poços, até a escolha de culturas, forrageiras e espécies animais aprOpriadas e adaptadas à semi-aridez, e me parece
que isto é o que já vem sendo feito at~~vés âos diversos programas e
projetes governament_ais, _p~ra cuja conveniente e á:E;il complementação são necessãrios_recursos.em yolum_e e regularidade cOmpatíveis com o nível e a urgência dos problemas a serem solucionados."
.. Estamos no camínho certo: atacar o problema, que tem ex~
traordinária complexidade, com múltiplas intervenções.~'
4

'

Fiz queStão de transcrever alguns conceitos e opiniõ~s do Governador
Augusto Franco, porque demonstram equilíbrio, sensatez, moderação, ou se~
ja, a atitude positiva-e curiStrutiva de um adminístiador e polítfco oti.t'niStaque acredita na _recuperação e no desenvolvimento do Nordeste a curto pra~
zo, desde que seJam executadas- agora e já- múltiplas providências de en~
vergadura, interrelacionadas.
Neste caso, dentro de pouco tempo teremos, além de uma completa reversão das expectativas, o advento das soluções colimadas no roteiro da erradicação das disparidades e da pobreza.
Os problemas já roram diagnosticados desde quando se instalou, em
1908, a antiga Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas e, posteriormente,
pelas investigações da constelação de instituições qüe os estudaram ad nau-
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seam, sobretudo depois do advento da SUDENE, que tem, nos seus órgãos,
toneladas de relatórios técnicos, projetas e exaustivos estudos abrangendo o
espectro das possíveis soluções a serem implantadas.
_- A-su_DENE disp~e, !lo mol'l1:e~to, _e co?i-d~na_ :--nos-limites dos ~:ecurs_os
postoS à sua disposiçãO -, de um cOnjunto de iniportantes instrumentos de
ação que são os s~guintes Programas Especiais do Desenvolvimento Regional:
_
a) o POLONORDESTE ~Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste;
b) o Projeto Sertanejo - Programa ESpecial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Ãiída do Nordeste;
c) o Programa de Desenvolvimento dã Agroindíistiia do Nordeste;
d) o Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos do Nordeste;
e) o Programa Especial de Apoio às Populações Pobres das Zonas Canavieiras:
Para esse conjUnto de Programas Especiais foram destinados em 1981
cerca de 21,7 bilhões de cruzeiros, alêm das operações de crédito contempladas com 18,5 bilhões de cruzeiros.
É através da coordenação desse aglomerado de Programas Especiais que
a-SUDENE promove e atua, como o órgão fundamental a serviçO do desenvolvimento regional, ações globais e multissetoriais, tentarldo erradicar as
causas do atraso, reduzir as disparidades e melhorar as condições econõmicas
e_ sociais das populações permanentemente traumatizadas pelas calami-dades
·
·
·
cíclicas.
Alêm da SUDENE, do tradicional DNOCS e de inúmeras entidades que
seria ocioso enumerar, convém fazer uma rererênciã especial ao Banco do
Nordeste d? Brasil__S.A. (B~B) que continua sendo o agente financeiro básico
do_ desenvolVimento global da Região-, voltado para aplicações industriaiS,
rurais, comerciaís, e ativídades supletivas de pesquisa e promoção, proporcionando crédito especializado a médio e longo prazos para os financiamentos
industriais e rurais; crédito geral a curto prazo, para os financiamentos comerciais, e aplicações globais no campo do fomento dos Programas Espe-ciais.
Até âeiembro de 1981 o saldo das aplicaÇões do BNB havia atingido o
montante de 258 bilhões de cruzeiros para os investimentos aprovados- isto
ê, um volume de recursos expressivos, mas, cumpre reconhecer, muito aquêm
das necessidades regionais.
A 260' Reunião do Conselho Deliberativo cia_ SUDENE realizada em
Aracaju, a 26 de fevereiro passado, foi, incontestavelmente, uma das mais importantes até agora levadas a ereito na hi~tória dessa magna Instituição_, desde sua criação até O presenre~ tendo sido presidida pelo Governador Augusto
Franco.
O Sr. Agenor Maria-- Permite-me V. Ex', nobre Senador Lourival Baptista?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Coni.muito prazer, nobre Senador
Agenor Maria .
__Q Sr. Ageno_r -~a~ia --:--_ Sen<.j.dor Lourival B~ptista, muito oportuno o
discurso de V. Ex• pelo qual reconhece a grande deficiência do Nordeste,
principalmente a situaç~o _catastrt?fica eri:t que Vive aquela região. Parabenizome com_ v. Ex' em refenlbrar ess~- situação. ~osso afirmar: o Governo nada
vem fazendo de práticO; de objetivó, no senf.ldO de diminuif as disparidades,
de resolver, pelo menos em parte, os graves, e angustiantes problemas do
Nordeste. Na minha concepção, os grandes problemas repousam nas leis que
vão de_ encontro àquela área, haja vísta o problema do modelo econômico e
do modelo tributário._ Q____n:to~elo ~I:ibutári~_-ªtenta contra aquela Região,
quando iguala os Estados produtores de manufatura aos Estados produtores
de matéri3-príni.a. Alguns Estados do Nordest,_e produtores de matéria-prima,
em determinados meses do ano, importam mais tributos do que exportam.
Enquanto São Paulo tem u_m svperâvit extraordinário na receita de ICM, ai~
gu"ns Estados do Nordeste são altamente p.eficifárioS. EsSe ê o aSpecto que o
Góvétfiõ~sabe, dele ton10u conheciinentO, atravéS desta Casa~ há alguns anos,
e nada fez para mo_dificar a situação. Sobre o modelo econômico, é- outra dísparidade, outro paradoxo~ No Brasil, especialmente no Nordeste, a pessoa
pode ser economicamente rica_e financeira-ment~;de:Sgraçado. Quem tem no
Nordeste urna estrutura econômica e não dispõe de capital de giro próprio
corre o risco de, trabalhando, perder o que tem, porque a rentabilidade do finap._ceiro está muito acima da rentabilidde do econômico. Enquanto o Governo não se volta contra esses modelos que, inspirados por efe, tanto mal têm
feito ao Nordeste, ao Brasil de modo geral, não sei sinceramente, para onde
vamos ser arrastados. Não é o empréstimo, não ê o crédito, não é a SUDENE
que resolve problema do Nordeste, enquanto não se ror de encontro às causas
que estão-gerando essas distorções. MaiS uma vez me parabenizo com V. Ex'
Entendo que o Governo que V._ Ex• derende nesta C as-ª precisa, na realidade,
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voltar-se não só para os graves problemas, como- contra o seu próprio modelo, que atenta contra a própria segurança hac1ona[ Muito obrigado a V. Ex•
O SR. LOURIVAL BAPTISTA-'- Agradeço o aparte de V. Ex•, eminente Senador Agenor Maria e concordo-em parte, coin algllnlas das colocações.
A minha palavra nesta Casa, no dia de hoje, é para relatar, embora sucintamente, o que foi a reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, reali~
zada em Aracaju. E sei que o Nordeste é sofrido, mas quero -diief a V. Ex•
que o Governo Federal muito tem feito para ajudar a nOSsa região. Tiro-pelo
meu Estado e reconhecemos o que o Governo Federal tem procurado fazer.
Se mais não tem feito, não sabemoS" ãs razões.
-·
.
. O Sr. Agenor Maria - Enquanto não se for de encontro às causas que
estão gerando essas distorções não se resolverá o problema do Nordeste.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Alguns aspectos abordados por V.
Ex• foram discutidos na reunião da SUDENE e são objeto de consideraçõi!S
no meu pronunciamento, que V. Ex•estã acompanhando. Muito obrigado a
V. Ex•
A referida reunião foi altamente proveitosa para Sergipe, como se Pode
verificar pelos projetas aprovados de seu interesse, ou seja- quatro projetas
do setor industrial que vão proporcionar o surgimento de 750 novos empregos para o mercado de trabalho local. O principal projeto aprovado, no valor
de 655 milhões e 340 mil cruzeiros ê o da Nutria! Agro-Indústrias Reunidas
Sf A, em implantação no Distrito Industrial de Propriá. Outro projeto aprovado, no valor de I lO milhões e 400 mil cruzeiros é para implantação da Mineração Grande Vale Comércio e Indústria SfA, Cm Pacatuba, destinada à
extração e beneficiamento do calcãrio, além do projeto de implantação da
Nazapi Sf A Indústria Química, nO valor de 106 níilhões e 512 mil cruzeiros e
o de ampliação da Cerâmica Santa Márcia, no valcii d~ 280 milhões e 586 mil
cruzeiros.
O representante do Ministério do "IntCriO"f, Jã:íme "Santiago informou,
também, durante a reunião, sobre a liberação de 3 bilhões de cruzeiros para a
Prefeituta de Aracaju. Esses recursos são provenientes do Programa de
Apoio às Cidades de Médio Porte e se destinarão à execução de obras urbanísticas.
Diante dos resultados obtidos- CrS 1.052.000.838,00 em financiamentos do FINO R - desejo congratular-me, através do Governador Augusto
Franco, com o povo sergipano.
Durante a reunião foi firmado convênio entre o Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) e a SUDENE, assinado pelo Presidente Toshio
Shibuya e pelo Superintendente da SUDENE, Valfrido Salmito Filho.
Pelo convênio, o BNCC vai" transferir à SUDENE 150 milhões e 250 mil
cruzeiros para aplicação no Programa de Fomento e Assistência Técníca às
Cooperativas dO -N ardeste~--

O comparecimento da totalidade dos governadores nordestinos, além
dos governadores de Minas Gerais e do Território Federal de Fernando de
Noronha, bem como dos conselheiros representando os Ministérios, o EMFA, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o BNDE, a CHESF, aCODEVASF, o DNOCS, a FUNAI e do Banco Nacional de Crédito Cooperativo
levaram o ilustre Superintendente da SUDENE, Valfrido Salmito Filho a
afirmar que "abre-se, agora, uma nova perspectiva para a Região".
A presença dos Governadores João Castelo, do Maranhão, Lucídio Portella, do Piauí, Virgílio Tãvora, do Ceará, Lavoisier Maia, do Rio Grande do
Norte, Tarcísio Buriti, da Paraíba, Augusto Franco, de Sergipe, Guiiherme
Palmeira, de Alagoas, Maco Maciel, de Pernambuco, Antônio Carlos Magalhães, da Bahia e Francelina Pereira, de Minas Gerais- Estado que também
se integra na ái"ea de atuação da SUDENE, além dQ recém-norpeado Governador do Território Federal de Fernando de Noronha, Cel. Aviador Wellington Carvalho, se complementou com o maciço comparecimento dos demais
integrantes do Conselho Deliberativo da SUDENE- isto é, dos Conselheiros que fazem desse Colegiada um dos mais iritp-à:ftiuites fóruns de debates de
toda a Nação.
Quero dizer a esta Casa que não faltou um conselheiro e nem um governador à reunião da SUDENE.
Independentemente da aprovação dos 20 projetas que foram eXaminados, os governadores presentCs reivindicaram uma urgente reforma tributária
e um tratamento diferenciado para o Norte e o N ardeste no repasse das verbas federais.
Com a aprovação da pauta pelos Conselheiros da SUDENE no valor
global de Cr$ 8 bilhões (dos quais Cr$ 3,5 bilhões do FINO R), além de Sergipe, foram aprovados projetas do interesse dos Estados do Ceará, Bahia, Alagoas, Piauí e Minas Gerais.

Março de 1982

Alêm dos 11 governadores, do Superintendente Valfrido Salmito Filho,
dos representantes dos Ministérios e órgãos relacionados com a política de
desenvolvimento sócio-ecOnómico_ do Nordeste, tambêm participaram da
reunião o Vice-Governador Djen_al Tavares de Queiroz, o Presidente da Con-federação Nacional da Indústria (CNI), Albano Franco, os Deputados Federais, Francisco Rolemberg, Raimundo Diniz, Antônio Carlos Valadares, o
Arcebispo Metropolitano, Dom Luciano Cabral Duarte, Deputados Estaduais, Secretários de Estado, o Prefeito de Aracaju, Herãclito Rollemberg, o
Presidente do Banco do Nordeste;•Camillo Calazans, Prefeitos, Vereadores,
lideranças políticas e representantes da classe empresarial.
Exito político integral e fecundos "resultados práticos caracterizaram a
decisiVa Reunião de Aracaju, justificando-se, destarte, a generalizada satisfação do povo sergipano.
É de justiça enaltecer a contribuição.da Secretaria de Planejamento do
Governo do Estado -de Sergipe, cujo titular, Secretârio Marcos Melo, demonstrou sua comprovada experiência, competência técnica e dedicação.
Na qualidade de representante do Senado Federal, designado pelo Presidente Jarbas Passarinho, tive a satisfação de saudar os governadores e as autoridades presentes- e re~embreí a época em que, na qualidade de Governador do Estado, também pãrticipef, na Cidade do Recife, de vârias reuniões da
SUDENE, mas quais defendi, nessas ocasiões, inúmeros pleitos de interesse
de Sergipe.
São estas, Sr. Presidente as observações que me ocorreram ao delinear,
de maneira extremamente ·coifciSá, o panorama geral da 260• Reunião do
Conselho Deliberativo da SUDENE, na qual foi-me ensejada a oportunidade
de manifestar integral apoio e irfestrltos aplausos às conclusões e resultados
obtidos.
Desejaria concluir, Sr. Presidente, solicitando a incorporação a este meu
Pronunciamento, do d'iscurso proferido pelo Governador Augusto Franco,
naquela oeortunida~de. \Muito bem! P!ilmas)
DOCUMENTO A -(!UE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO
POR_OCASIÃO DAREUNIÃÔ DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
SUDEN-E NO DIA 26:02-82, EM ARACAJU.
Senhores Conselheiros:
Mihhas palavras iniciàiS~São pára apresentar as maiS caiÓrosas saudações
de boas-vindas aos membros deste colendo Conselho, ·que se dispuseram a
dar continui~ade à dis~uSsã_() d~s problemas do Nor~este, aqui em terras de
Sergipe, cujo pOvO-córil alegria reêebe coin largos gestos de aPreço e amizade.
Não tenho dúvidas de qtie, mais uma vez, como de hábito, este nobre colegiado manterá a tradição de discutir e decidir sobre importantes questões
que afetam o desenvOlvimento económico e social do nordeste e que repercutem diretamente sobre a propulsão das forças económicas, sobre a geração de
empregos e sobre o bem-estar social de grande número de habitantes desta
vasta região.
Estou convenç~do de que a questão regiorial, no caso do N ardeste, assume, nesta: hora, carâter absolutamente prioritário e que, apesar dás características genera1izadas da crise naciOnal, o problema do nordeste, no momento,
apresenta-se cOmo o maior problema nacional, não só pela sua amplitude,
pois envolve vasta área do território do País e mais de 35 milhões de brasileiros, Como, também, pela sua complexidade, exigindo, portanto~ a utilização
de toda a vontade nacional para superá-lo.
Por outro lado, há que se reconhecer a necessidade de se atender a duas
grandes orientações: as atividades de erriergência e as soluções de médio e longo prazos oti ainda, o ateli.din'lentO às necessidades de sobrevivência do povo
e o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho com a natureza.
As adut_oras que levam a água, elemento básicO mas escassO, são obras
inadiáveis, assim como;-as frerltes de trabalho, pois ~ preciso, "antes de tudo,
garantir a sobrevivência das populações diretamente afetadas pela seca e o suprimento definitivo de água, pelo menos, para consumo humano e animal.
Em Sergipe, tem sido feito i.lm "grande esforço nessa ârea, encontrando-se
o Estado e os órgãos federais unidos nessa batalha pela sobrevivência.
Aí está a adutora do alto sertão, empreendimento de efeito duradouro
que visa a abastecer uma população de cerca de 100 mil pessoas, atendendo 4
sedes municipais" e 14 povoados, nuin exteflsão de 220 km. Esta é uma obra
que urge acelerar o ritmo de implantação e o meu Governo tem ·se empenhado arduamente, contando com a colaboração do Ministério do Interior, através daSUDENE.
Senhores Conselheiros:
QuerO-também, nesta oportunidade, expressar a minha euforia face a alguns eventos que eStãO acontecendo, e que me parece vão colocar o povo ser-
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gipano num outro patamar do desenvolvimento, marcando o momento atual
e esta reunião como datas históricas na trajetória do nosso progresso social e
econômico,
As_ações dos poderes públicos no Nordeste não têm sido, atê agora, suficientes nem adequadas para modificar o quadro de pobreza da região, que
absoluta e relativamente, cada vez mais se afasta dos padrões de vida e desenvolvimento nacionais.
B de todos sabido que o Nordeste vive uma das mais violentas crises climãticas, como a atestar que os esforços empreendidos ao longo da história,
por sucessivos governos, ainda representam muito pouco, sendo necessária
uma atuação solidária, gradual, tenaz e sem, solução de continuidade.
Não creio em receita única para o problema da seca. Uma região que
apresenta especifidades hidrogeológicas e climáticas em diferentes subáreas
requer tratamento diferenciado. Às grandes e custosas obras tip_o açudes,
adutoras e grandes projetas de irrigação, têm que se somar-- e com urri peso
muito maior, a meu ver- milhares de pequenas soluções e mecanismos ao
nível das numerosas unidades agrícolas, indo desde a construção de pequenas
aguadas, cisternas, açudes e poços, até a escolha de culturas, forrageiras e espêcies animais, apropriadas e adaptadas à semi-aridez, e me parece que isto é
o que jâ vem sendo feito através dos diversos programas e projetas governamentais, para cuja conveniente e ágil complementação são necessários recursos_ em voluine e regularidade compatíveis com o nível e a urgência dos
problemas a serem solucionados.
Aí estão os programas que em conjunto procuram cOntemplar toda essa
variedade de soluções: o programa de recursos hídricos, o Polonordeste •. o
Projeto Sertanejo, os Projetas do são Francisco, as pesquiSas sobre o trópico
semi-ãrido, os projetas de adutoras, entre outros. Estamos no caminho certo:
atacar o problema, que tem extraordinária complexidade, com múltiplas intervenções.
Refiro:-.me, mais precisamente, aos seguintes fatos:
-primeiro: a exploração efetiva do potássio, riqueza até ontem ad?rmecida no subsolo sergipano, que a partir do próximo ano produzirá 500 mil toneladas de c~oreto de potássio, gerando 700 empregos diretos, merecendo destaque·, também, o primeiro descobrimento de enxofre nativo em condições de
explora-ção comercial, em território brasileiro, cujas jazidas cubadas até o
presente já justificam a implantação de uma unidade piloto para produção de
300 toneladas/dia de enxofre, ensejarido ainda, condições económicas para a
instalação em futuro próximo, de unidade produtora de ácido sulfúrico.
-segundo- a implantação do complexo industrial para a produção de
amónia e ·uréia e mais duas unidades para produção de cimento.
- terceiro e não menos importante: a obra do século para Sergipe - a
construção do seu terminal portuário.
Esta última é uma obra cuja demarcagem sempre me empenhei com todas as minhas forças desde o primeiro dia do meu Governo. Os passos já realizados atê o momento não deixam dúvidas quanto ao início próximo da sua
construção:jâ estão sendo feitas as sondagens, está ~efii]i~a a su~ lo~alização
e a rodovia de acesso se encontra em processo de licitação.- A consignação de
recursos no orçamento federal e estadual, para o presente ano, c-onstituem garantia para a execução das etapas iniciais.
Mas é lícito reconheCei, nesta oportunidade, a valiosa colaboração e o
descortínio de alguns brasileiros para que o porto de Sergipe se convertesse
em projeto vital pela união. Quero me referir aqui às eminentes figuras dos
Minstros Antônio Delfim Netto, Chefe da Secretaria do Planejamento daRepública, Eliseu Resende, das Transportes, José Flávio Pécora, ~ecretário
Geral do Planejamento, bem como ao presidente da PORTOB~AS, doutor
Arno Markus, homens a quem o estado reconhece o mérito de sãbias e oportunas decisões sobre a necessidade imediata de realizar tão importante obra.
Quero também enaltecer a figura do doutor José Augusto Arantes Savasini.
Superintendente do IPLAN; homem de inteligência lúcida, capacidade moral
e elevado conhecimento técnico, cujo decidido apoio ao projeto foi fUndamental para o alcance dos resultados jã atingidos. O Estado de Sergipe o tem
na sua melhor estima.
Senhores cOnselheiros:
Também estou jubiloso com muitas realizações do me11 Governo- seria
cansativo listar todas -, mas não poderia deixar de mencionar: a recente
conclusão da adutora do São Francisco que trouxe água para o complexo
amônia e uréia e para esta capital, garantindo o abastecimento de âgua para
uma população de atê 500 mil habitantes; a construção de 70% a mais de estradas asfaltadas do que foi feito até hoje no Estado e a construção de 14 mil
unidades habitacionais.
-- - -- Estas são as realizações realmente gratificantes. Gostaria de agradecer a
colaboração prestada ao Estado pelo dinâmico governO do Presidente João
Figueiiedo, cuja lúcida administração representada pelos diferentes setores
institucionais, tem contribuído decisivamente para o êxito alcançado.
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- Na oportunidade desejo também relevar o papel que a SUDENE desempenhou e deverá continua"r" desempenhando na caminhada da região para o
seu desenvolvimento, e. enaltecendo a SUDENE, cito o Ministro Mário Andreazza, -e estou-me aCordando- doS seus priilcipais dirigentes, desde Celso
Furtãao- ateã Tigura- rriagníficá dO Competente técnico e administrador exemplar que tem' demonstrado ser o doutor Valfrído Salmito Filho, seu tua! Superintendente.
Aos nobres conselheiros q~e sempre prestigiaram as justas reiVin~i
caÇões do- meu Estado neste colegiadÕ, aPresento também o meu aretuoso
agradecimento.
Muito obrigadol
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBL/CA!)O POSTERIORMENTE.

o SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O cooperativismo-me tem sido a o-pção, de há muito: opção de ação social, para integrar a comunidade em função de objetivos comuns a serem alcançados pelo trabalho em cooperação; opção de ação P,Olítica, para colocar
a economia a serviço do homem e não o contrário, para exercitar os caminhos
da liberdade em sua expressão mais plena.
Não me nasceu o_cooperativismo, de qualquer preocupação doutrinária,
cooperativismo, em mim, ê Lim engajamento fundamental:
.. Fundador e depois dirigente de uma cOoperativa num pequeno município do Nordeste brasileiro~ pude eu, filho de um camponês pobre, participar,
no dia-a-dia, das transformações que--ela opera na comunidade.
Potencializando a pequena força de cada agricultor isolado, no feixe de
energia irresistível de um grupo que se organiza autodeterminado a conseguir, pelo próprio esfoiço, a realização de seus interesses básicos;
Aglutinando recursos dispersos e de "per si"insignificantes, num expressivo fundo de investimento~ suficente para irrij)lantar sólida estrutura de produção e de comercialização, sob controle social, disponível à generalidade
dos agricultores, estrutura que, sem a cooperativa, seria atê, de impossível
concepção pelas condições da região onde se implantou;
Criando uma consciência de valorização do trabalho e de autovalorização do trabalhador por colocá-lo como sujeito de seu destino, agente de sua
história, capaZ -de, livre, encontrar seus próprios caminhos.
Tal vivência foi-me a-_grarrde escola de cooperação, foi o vínculo primeiro e sempre mais iõtenso e mais s61ido, que me torna cc-partícipe das alegrias, das tristezas, das esperanças e das frustações dos milhares de cooperados de meu estado, dos milhões de cooperativistas do Brasil.
Esse engajamento trouxe-me ao Senado da República, sem compromisso
com qualquer grupo de poder, livre, absoi_!Jtamente livre, para me prender
apenas às cadeias de minha crença no ideal e na prática da cooperação.
Justo é, pois, que me esforce nesta egrégia Casa, em dar voz à legião dos
brasileiros que em cooperação trabalham: pequenos e grandes, fortes e fracos, pois o cooperativismo não tem preconceitos contra os ricos ou contra os
pobres. Tem-nos, sim, cont!'a a_ ociosidade parasitária dos aproveitadores;
cóhtra Os-exploradores dos reSultados do trabalho alheio.
O Sr.. Aderbal Jurema - Permite V. Ex' urn aparte?
O SR. MARTINS FILHO - Pois não.
o Sr. Aderbal Jurema - VCnho observ3ndo, nesta casa, o comportamento de V. Ex• em relação ao cooperativismo, cooperativismo que, no Nordeste, para que se faça justiça histórica, teve um grande propugnador que roi
o ex-Ministro do Trabalho, ex-Governador e ex-interventor de Pernambuco,
Professor Agamenon Magalhães.
Lembro que, na minha juventude, embora militando em área contrária a
de Agamenon Magalhães, observei o trabalho de pionerismo, para que se implantasse no Estado o cooperativismo, e os primeiros resultados se fizeram
sentir justámente qiland_O o-coOperativismo era implantado em áreas da classe
média e abaixo da média. Nem sempre a mesma coisa acontecia quando ele
era implantado em áreas mais elevadas economicamente, porque aparecia
sempre um sabido, um ~'gerente-voador", vamos dizer assim, que abusava da
organização -cooper-ativista e trazia prejuízás ificalculáveis para aquela idéia.
V. Ex• salienta que o cooperativiSmo não pertence a nenhuma facção política;
o cooperativismo ê apartidárío no seti sentido de organização econômicosocial. Mas, meu caro Senador pelo Rio Gránde -do Norte, observo que, no
momento atual em que a organização capitalista no Brasil e em outras re-
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públicas democráticas tem-se desenvolvidO de tal forma, que o cooperativíSmo fica abafado por essas organiZações rriu1fíriadoriais. (j coopCiatlvismo seria, talvez, o capitalismo c_omunitário~ se a:sslrn pudésSemos nos expressar, sC-iia aquela legenda de um romance tão_ tradicional como os .. Trés Mosqueteiros", de Alexandre Dumas: um por todos e todos por um, funcionasse em termos econômico-financeiros; por isso é "que -aCho' a experiênCia cooperativista
no Brasil ainda começando; temos, pela frente, muita coisa a faze-r, e ela deveria começar na escola. Quando SecretáriO de Educação e Cultura, prOcurei
iinplantar o cooperativismo dentro_ das escolas de nível primário no meu Estado. Ela dever1a ir desde a escola de nível primário até a escola de nível superior, porque seria uma escola para os homens do futuio fazerem frente neste
País, que não podem, de maneira alguma, viver com um capitalismo selvagem, como assinalou, certa vez, o Senador Jarbas Passarinho, mas com um
cooperativismp social que resolvesse, sem dúvida, os grandes problemas da
econom"ia da classe empresarial brasileira.
o SR. MARTINS FILHO- Agradeço ào nobre Senador Aderbal Jurema pelo esclarecedor aparte.
O cooperativismo assentei-se sobre -dois pilareS: - O direito ao pleno exercício da atividade produtiVa;
-O retorno _dos resultados do trabalho a quem efet"ivamente o realizou.
O primeiro postulado vincula-se à liberdade de empresa. Remetf: ao
agente do trabalho a decisão de empreender segundo suas próprias motivações.
Para o cooperativismo cada comunidade de trabalho deve decidir livremente sobre a natureza, os objetivos e os meio.s da ação Produtiva, sem imposições vindas de cima, livre de monopólios condicionantes Ou de illtervenci(rnismos tuteladores.
A liberdade de empreender implica, todavia, no poder de administrar; no
governo da empresa e soment~ a cooperativa levaesse princípio às últimas
conseqüências.
Sua gestão ê, essencíalment~. democrátiCa:
Não decorre da delegação de poder estatal, corporificada na autoridade
de um funcionário que, a seu juízo, exerce a gestão segundo os interesses de
seu grupo de poder, ainda que intermediando aspirações da base social con-- - -tribuinte;
Nem deriva de um capital em nome, sem rosto, sem lar e sem pátria. Sem
compromissos a não ser com o lucro. Infenso a-qualquer valor_ humano.
Pronto a sacrificar no altar da eficiência _tudo o que dificulte aiirigir aos fins
predeterminados.
Gestão Cooperativa é o governo de todos o.s que livremente se cooperam
para colimar um objetivo comum.
Nela cada pessoa exerce o poder através do voto, de um único e indelegável voto, independente do capital integralízado o_u_ do trabalho que realize.
Seus administradores originam-se d_o qlladl','o so_cial em função do respeito que tenham grangeado e11tre seus pares e __r_~~~be!ll d~st~~ cl_elegação para
gerir a empresa, atravéS de -eleições livi'es e uilivúsais em SeU âínbito, pir3.
mandato certo, com poderes definidos. São destituíveis a ·qualquer tempo pelos que o elegerem e sujeitªm-se a estritos meginjsmos de controle peios associados.
Os coOperados são, a tima, pi-oprletãríoS, ~geStoii~s e-Cfíerites- da empresa
co-operativa. Somente eles têm o poder de definir- ós fins e prover os meios da
atividade produtiva, na maiOr plenitude conhecida de liberdade empresarial.
Fora- do cooperativis-mo rlão há fõ~frria de livre errip.rê:sa Sôb _cO-rliroie Social.
O segundo poStulado implfca-nã-renúndã dê: <t"UaiqUer forma de lucro.
Daí ser defeso à cooperativa o estabelecimento de qualquer remuneração
sobre o capital, salvo para manter-lhe atualizado o 'ialor.
Nela o capital não rende e nem confere poder. É tão-somente um meio
de produção. SíriiPles objeto e nunça o sUJ~i_tg_ do p-ric~_s~O prOdutivo. Nãó se
lhe agreg~,_ portanto, qualquer valor que não seja meramente instl','umeiltal.
O crftêi'io- de aferição de rendiiriento Da Cmpi-eSa coOperativa ê o trabalho. O produto é concebido como- resultado dCste e- todo o valor que contêm
deve retornar a quem o produziu. ~estranha, pois, ao cooperãtivismo, a idéia
de explorar o trabalho alheio. O cooperado_ê-o úniCo d6_n_o de seu trahalho e,
como tal, o exclusivo .beneficiári"o dos resultados deste.
A cooperativa, ufa to senso", exerce três funções básicas no processo eoonômico:
- -Organiza a- ptodtição;
-supre o produtor-cooperado dos meios produtivos necessários;
-distribui, na grande comunidade, o produto do trabalho da comunidade cooperada.
Quarido organiza a produção, a coopefãtiVa -f:ü'l.o pãrte das ab_ordagens
do macro-planejamento. Mede a atividade autônoma de cada cooperado
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para encontrar os pontos de integração que permitam obter o rendimentO
mâxiffio _do conjunto, em termo~~ dC beOeficio aõ Produtor.
Para suprir o produtor-cooperado dos meios de produção necessáriosno sentido do mais amplo conceito - procura a cooperativa o caminho mais
~_cont?_mico, 9entro de sua rea)idade própria. Suas possibilidades vão desde a
compra em comum; de insumos produtivos, até a montagem de estruturas de
coleta, de produção primária, de industrialização, de transporte, de armaze-.
nagem, de crédito, de energização, de seviços técnicos, de qualquer setor, enfim, t?~cessârio ao suporte da atividade associativa.
Quando distribui. na gl-ande cqmtinidaQe, o produto· realiza-do pela co-munidade cooperada, a cnope~;ativa busca a justa retribuição aó produtor.
Isso envolve não apenas o melhor preço pelo produto e o mais baixo custo de
comercialização, mas· também e, principalmente, a garantia de colocação permanente de tudo o que o cooperado produzir
Por issO a cooperativa não poete pfaticar prC:ços--es:p-eculativos, Tem de se
ater a preços justos cjue cimquistem-e conservem mercados estáveis, sejam locais, region-ais~- nacionais ou interhaeioitais, pois éom estes seU processo produtivo está em constante e necessária -interação.
Enquanto atende, assim, a interesses básicos da comunidade produtora,
não pode a cooperativa alienar-se dos interesses da comunidade consumidora, e o caminho cooperativo para alcançar a integração produção-consumo ê
o de reduzir, quando suprimir Ilãó pUder, as formas de intermediação entre o
produtor primário e -o consumidor final, tanto no·que concerne aos beneficiamentos e transformações industriais dos produtos básicos, como os processos
de comercialização interinediá.ria.
- o~cóopérativismo brasileiro já se coloca como instrumento válido para
uma polítiéa de desenvolvhilento econômico de objetivos nitidamente sociais.
Há cerca de cinco rilil cooperativas organizaUas no País, em setores tão
diversificados como produção agropecuâria, crédito, habitação, eletrificação,
telefonia, artesanato, pesCa; trabàlho médico, indústria gráfica, serviços téc~
ilicos, -con·scrino, ~ciência e tecnologia, trabalho rural, trabalho- urbano, educação, irrigação e muitos outros, envolvendo mais de três milhões· de cooperados ativos que vinculam-um-contingente populaCional superior a dez milhões de pessoas, cuja subsistência se deve à atividade co_operada.
Ha qu~fdros técnicosweS-pecíalizados nas múltiplas áreas de atuação cooperativa, além de quadros gerenciais, cãda vez mais eficientes, tornando essa
atuação altamente competitiva, a ponto de cooperativas pontificarem :rioS
quadros de performance empresarial, principalmente no setor agro pecuário,
onde alg"umas man~êm liderança indiscutível sobre todas as demais empresas
produtoras. ·
Há lideranças cooperativistas no Brasil todo capazes de conferir peso
político específicO, de alta significância, a esse segmento econômico-·social do
País.
O grau de organização apreseD.tado pelo co_operativismo nacional,já é de
signifiCativa impoi-tâácia.
- ·- · --·
·
·
A representação política e de supõ-rte técnic_o de tOdo o cooperativismo
brasileiro, está estr~ttirada federativamente na Organização das Cooperati~
vas Brasileiras - OCB, como Um Orgão central, de abrangência nacional, e
COII} _ÓEgãt?s_est~du~is __~!D,_to~~s_as un~4ad:es fJOÜti~a~ da federação.
Há uma estrutura de serviÇos técnícos .. de abrangência nacional a Fim~
dação Brasileira de Cooperativismo- BRASCOOP, que também se regionaUza através_de entidades coligadas, especializadas em serviços cooperativos.Há coníederaç·ões, federações e centrais de cooperativas, organizadas
por setores de especialização, que atuam como suporte operacional e político
para grupos· de cooperativas da mesma modalidade.
Apresenta assim, o cooperativismo excepcionais condições de mobilizaÇão -para atender necessidades n~lClonais;- a- pa-rtir de soluçõeS~iut6Ctories,
integradas à ~ealidade __ de cada se~mento comunitáriO, deriv~das das_ aspirações mais autênticils da 'pOptifaÇão. ·
Quantas vezes nos parece inevitável o dilema de ficarmos com a empresa
estatal ou a empresa multinacional para operacionalizar a economia. Dilema
porque ambas alternativas são desastrosas:
A estatizaÇão econôtUica vicía-.ô.éX:érCído democrático do poder nacional, porque conduz à _formação de interesses corporativos extremamente poder_osos, ~pazes de iJl?por soluçq~_!__c!~ grupos, a problemas nacionais;
A_de:Snacionaliza_ção_da econ~lnia vicia -a sOberania naci~~~l- e tra~~fere
a grupos es~ra_ngeiros o pod~r_de deddir sobre problemas de ordem interna e
de amplas repercussões sociais.
O c_ooperativístno pOde ser a opção válida para a superação desse dilema. E temos Jestemunh_ado valiosas_~xperiências_ onde a cooperativa nacionar
alija a empresa capitalista internacional de negócios importantes à vida brasileira.
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Temos, por outro lado, cooperativas substituindo empresas estatais em
ãreas importantes, com reais benefícios à população.
Exemplifica bem, o primeiro caso, a atuação das cooperativas algodoeiras do Nordeste, principalmente da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que
praticamente afastaram a SANBRA da região, adquirindo, inclusive, suas indústrias, em benefício do agricultor.
Para o segundo caso hâ um exemplo recente:
O _Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, mantinha
um setor de manutenção, adaptação e montagens de equipamento com ampla
autonomia operacional, quase uma empresa dentro ela empresa.
Esse setor foi alcançado pelo programa de desestatização e um grande
número de empresas, inclusive multinacionais, propuseram-se a adquiri-lo.
Aprofundados os est_udos verifico.u-se que a alienação do setor a qualquer empresa, implicaria em onerar o próprio SERPRO com pesadíssimos
contratos de prestação de serviços.
Optou-se, ao final, pela organização de uma cooperativa, com todos os
funcioitárioS do setor, para que esta o adquirisse, pagando, com serviços, o
custo da aquisição.
Formou-se, assim, a TECNOCOOP- CooperátiVa de Assistência Técnica a Equipamentos e Produtos Eletrônicos Ltda, que em seu pouco mais de
um ano de funcionamento, alcançou os seguintes resultados:
-Houve um acréscimo de produtividade da ordem de trinta por cento,
em relação à produção do antigo setor;
- resolveram-se distorções salariais típicas dós enquadramentos funcionais utilizados pelo serviço público;
-houve um acréscimo rias entradaS âOs cOOÇiel'aâos. da ordem de sessenta por ce~to, em relação aos salários anteriormente recebidos. Note~se que
na cooperativa não hã ganho assalariado. Cada cooperado recebe pela produção que realiza;
-os preços cobrados pela TECNOCOOP são altamente competitivos
no mercado.
Muitos outros exemplos poderiam ser destacados a atestar nossa confiança no caminho cooperativo para um desenvolvime~to ec_onômico de ineludível vocação social.
Oportunamente voltaremos ao assunto.
Hã, é verdade, certos obstáculos a serem vencidos pelo cooperativismo,
para que ocupe o 1ugar merecido no contexto nacional. Procuramos analisâ~
los em outro pronunciamento.
Queremos~ apenas, -nesta oportunidade, embasar algumas das razões que
me leva a dcfin{r como ponto básico de minha atuação parlamentar. as preocupações cooperativistas.
O Sr. Humberlo Lucena - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MARTINS FILHO - Pois não!
O Sr. Humberto Lucena ~Eu desejo ir ao encontro das palavras de V.
Ex• para me confessar também um adepto fervoroso do cooperativismo e salientar, como jã fez V. Ex• numa passagem do seu pronunciamento; o quanto
esse sistema tem atuado no meu Estado. Na Paraíba o cooperativismo vem se
desenvolvendo aceleradamente. E, como bem disse V. Ex•, inclusive, conseguiu afugentar do nosso sertão a ação deletéria das multinacionais que aviltavam, por exemplo, o preço do algodão. Hoje as grandes cooperativas algodoeiras são iniciativas plenamente vitoriosas no meu Estado.
O SR. MARTINS FILHO - Agradeço ao nobre Senador Humberto
Lucena o valioso aparte. Resta~nos darmos as mãos e encetarmos a luta, vi-

sando o fortalecimentO- do cooperativismo-no Brasil.
Ao agradecer os nobres pares pela audiência deste pronunciamento,
afirmo-lhes que a inspirar-ine estâ a legião dos brasileiros desvalidos, confi~
nados ao minifúndio, à ausência de crédito, ao subemprego crônico, à desesperança de se tornarem senhores da própria vida, os quais, ocultos sob o_ turbilhão das preocupações políticas que hoje nos engolpam nesta Casa, procuram apenas um pouco de felicidade pessoal, de dignidade humana e de esperança a si e a seus filhos, aspirações a que têm o direito ma:is legítimo.
Vejo no cooperativismo um largo caminho para esses irmãos.
Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire, Cói!io Líder.

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma breve comunicação.
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O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma comunicação. Sem revisão do
- Sr. Presideçlte, Sr_s. Senadores: _ _
_
Jornalista desde os 19 anos, portanto há 53 anos, não ê do meu hábito.
contestar notíciãs da impr·ensa. Compreetido o esforço do jornalista político,
o que fui durante muitos anos. Mas hã notícias que não podem ficar -sem uma
retificaç~o. O Jornal do Br:asil de hoj~ .divulga o seguinte:
or~dor.)

Soube-se por um parlamentar paulista ligado ao presidente do
novo PMDB, Ulysses Guimarães, que o Senador Nelson Carneiro,
presidente licenciado do Partido no Estado do Rio, tentou arrancar,
nas últimas horas. uma definição' da cúpula peemedebista·em favor
de sua candidatura à sucessão do Governador Chagas Freitas, com
ou sem incorporação. A definiÇão foi negada.
Sr. Presidente, nem direta, nem indiretamente, fosse com o meu querido
amigo Ulysses Guimarães, fosse com qualquer integrante ~o Partid~, fiz
-qüatquer gesto rierit disSe QU-alquer palavra nesse sentido. Esse representante
paulista estã inteiramente ·equivocado e levou a equívoco um jornal da responsabilidade do Jornal do Brasil.
São notícia_s que n_ão- se podem deixar prosperar por que atingem a conduia- política e moral dO homem público.
Sr. Presidente, antes de encerrar estas breves palavras, queria lembrar ao
Sr. Ministro da Aeronática Que, por iniciativa minha, na constituição de
1967, reproduzida na Constituição de 1969, há um dispositivo que proíbe que
se abram concursos ou se nomeiem para empregos pessoas, por força de discriln'inaÇã-o não 86 de -sexo como de estado civil. O Ministêrio da Aeronáutica poderia não abrir concursO pata que ali entrassem TuilCionál'lóS:Ou ofiêiilis do sexo feminino. Mas, a meu ver, se ferir expressamente o texto constitucional não poderia fazer a discriminação de evitar que as mulheres casadas, viúvas ou divorciadas-pudessem concorrer àqueles concursos. A determinação do Ministério diz apenas que são possíveis de
inscrição as moças solteiras até 28 anos de idade.
Eu queria, coerente com essa orientação de toda a minha vida parlamentar, autor- de- iniciatiVaS ·que-Se _converteram depois em lei que veio interpretar
o texto constitucional, deixar aqui uma sugestão ao Ministro da Aeronáutica:
que S~ Ex• lesse o texto constitucional. (Muito bem!)

os

COMPAREÇ!JM MAIS
SRS. SENA.DOR/!:S:
Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes -Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva__. Mauro Benevides - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Jutahy Magalhães Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto- Hugo RamosRoberto Saturnino- Itamar Franco -Amaral Furlan -Franco Montoro
~Benedito Ferreira- Benedito Canelas -José Fragelli- Saldanha Derzi
- Evelãsio Vieira - Lenoir Vargas- Pedro Simon-- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projeto de lei que
serâ lido pelo Sr. 1•-Secretârio.

,t lido o seguinte

PROJETO

DE

LEI DO SENADO

N.o 7, de 1982
Dispõe sobre a .conceosio de paose li"l't'é nos trens c1à

RFFSA, aos seus servidores.

O Co:P.gr~SS9 Nacfun!!J (!ecreta:
Art. 1.0 Os servidores· da Rede Fe;rroviár!a .Federal, seja qual
for o vinculo empregatíclo, têm direito a· passe livre no.s transportes oferec!(!o.s pela empresa.
Parágrafo únlcó. O,d!re!to estabelecido neste artigo é extensivo """' servidores aposentados de quaisquer ferrovias que atualmente Integram a RFFSA, mesmo ·que a· !natividade tenha ocorrido em época ·anterior à constituição da empresa.
Art. 2.0 o fornecimento de passe livre, quando destinado a
viagens !ntermim!clpa!s ou Interestaduais, será feito dentro dO
prazo' (!e (!ez (10) dias, a partir da ·soli"c!tação, fute!ramente !sento
da cobrança de qualquer taxa.
Parágrafo único. Nas viagens urbanas e suburbanas· dlspensar-se-á a solicitação prévia, ba.stando que o interessado exiba,
"" tomar o tl;em, doc"'"ento. comprobatório de sua condição de
servidor ou aposentado.
Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data d~ sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se
disposições em contrário.

a.s

J"ustlflcação

Este é um projeto que praticamente ln(!ependeria (!e jW!tif!cação.
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contudo, .há tantas razõea a Invocar em abono ao propo.sto
que não nos turta.mo.. à tentação de evocar ·algumas.
0e aerv:idores -t:erroviárlos .da.

~

são

~Jubutllizados.

a RFF?
O trabalhador atlvd'1 di< aqúeJe Já &j>ol!entado, merece. coll.!l-

deração respeito e ajuda efetlva, sempre que for poss!vel -.sem
p_reju.dlcar a terceiros, claro - afim de ultrapassar os já lnsuflêlentes bêliefícltls dé nollSá hé'ierogenei e nem s.mwre bem aplicada legislaçãO do traba.tho.
Sala das Sessões, 3 de marÇO dé 1982. - Ne.IJion llanrei:t>.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~O projeto lidQserâ publicado e
remetido_ às_ comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.

sobre a concessão de aposentadoria especial para o comerciãrio, na
forma que especifica, tendo
PARECERES, s.ob_n9s_ 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e "Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

O trem de

lUXq, ca:rfssimo, pata citar um exemplo, que trafega entre Rio e
São Paufo costuma viajar às moscas.
Por toda parte-o ferroviário melhor aquinhoado em termos de
salá.rlo, ou os !uncronários públicos e autárquicos obrigados a delilocarem-se sozinho-s ou com as famillas, de uma cidade para outra,
preferem o ônib~ ou o avião, cada vez mais sofisticados e OOllfortá vel.<l, reconheCemos.
Enquanto as coisas ~im &Mntecem, em certo nivel, o modesto ferroviário, pai de muitos fllhcs, ou mesmo o sofrido aposentado que deseja ou preclila 1112er uma pequena viagem de um
lugar para outro, murtas VAI!!!& em busca de recursos médicohospitalares que não existe no luxar em que reside - esse, coitado,
está privado de locomover-..e, porque o seu nivel salarial é de
simples sobrevivência. Se ele compra. uma .passagem faltl!.-lhe a
comida.
Por quê e&se mesqumho meca.nMmo de re.str!ç!ll!s armado contra uma laboriosa, modesta, simpática e exemplar classe c:ue, em
absoluto, poderia ser Inculpada pelo mar de Inépcias em que o
erro acumulado de sucessivas administrações lograram Imergir

III-Secretário~_

E lido o seguinte

REQUERIMENTO No 34, DE 1982
Tendo sido designado p~lo Senhor Pr~it:ient~_da R~pública para participar, como Observador Parlamentar, da DeJegação do Brasil _à XI_ Sessão Reconvocada da III Corifel-êi:tC~~- das~açõ~U~id~s sobre-9 D_ireitO ~ºMar, solicito·autórizaçãó do ·senado__Para aéeii3r a_ referida -~issãO~._-nõs ter~Õs dos
arts. 36, § 2•, da ConstituiÇão, e·44' do Reg.inieóto intérno. · ·· · ·
Sala das Sessões, 3 de março de !982. .:_·Milton Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento que vem de ser
lido serâ remetido à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser apreciado
após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A Presidência convoca sessão
extraordinária a -realizar-se hoje, às dezoito hq:ras e trinta_minutos, destinada

à apreciação dos Projetes de Decreto Legisla~ivo n9s 10 e 16,_ de i981, e do
Projeto de Lei da Câmara no !06, de !98!. O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Na sessão anterior foi lido oRe-

ae-

querimento n9 31;
1982, -de ãUtori:lJ:la Seria'dci:rà La-éíia de Alcântara e outros Srs. Senadores, solicitando ã. realiZação de sessão especial, no dia 12 do
corrente, destin;;~.da a homenagear a memória do Senador Adalberto Sena.
A referida proposição deixou de ser apreciadã por ~falúl -de quorum.
Passa-se, nesta oportunidade, à votação do requerimeilto.
Em votação.
"" -- _-_- Os_ Srs. Senadores_que o aproVam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.)
Aprovado.
Serâ cumprida a deliberação do Plenãrio:
Q SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) ....: Arites de dar início à Ordem âo
Dia, a Presidência deseja esclarecer ao Plenário que-, por lapso, deixou de
constar da pauta o Projeto de Lei da Câinara fi9-f44, de 1981- Complementar, de íníCi3Jíva do S6nhõi' -Presidente da R6pública, que ieve sua discussãO
adiada, para a presente _sessão, a reque-rlíife-nto do Seriador Jo.§:~ _Li~~- ·- - ·
Assim sendo, estando a matéria em CDiidíçãO-dC fi&Urãr na Ordem- do
·Dia, -_a- Presidência determinou a distribuição d?~ avulso~~~ ~-~~ pertineÕtes e
-- .
irã submeter a matéria à aprecíãção aô Plenário ·ern=seXto lU.iar. Com esses esclarecimentos, passamos· à

ORDEM DO DIA

!\.larço de 1982

dade;
de Legislação Social, favorável;
de Saúde, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores
Bernardino Viana e José Fragelli.
A matéria: -teve Sua discussão encerrã.da na sessão anteflor, ten-do a votação adiada por falta de quorum.
Em votação.
Concedo a pa_lavra ao nobre Senac;for Mauro Benevides.
O SR.J\·IAURO BENEVIDES (Para encaminhar a votação. Sem revisão"
do orador.) - Sr. Pres_idente, Srs._ Senadores:
Desde ontem Casa aprecia_essa proposição_ de _que sou autor, oferecendo
apOsentadoria especial aos comerciários brasileÍros. A matéria recebeu manifestação favorável, como V~ Ex• acaba de destacar, durante toda a fase de instrução processual, ou seja, nas Comissões de Co~stituição e Justiça, de Legislação Social, de SaúdÍ! -e de· Fin<inças, numa demonstração de ciue o projeto se
reveste de inquestionável justeza.
Estranhamente, porém, no exercício da Liderança da Maioria, o eminen·
te Senador José Lins entendeu de se manifestar contra o acolhimento da matéria, ii1do-a:ssiin de encontro ao pronunciamento anterior, fayor_ável de todas
as Comissões que, regimentalmente, tiVeram a incumhêncía de examinar a
proposiçiío.
Neste instante em que, pela inexistência de quorum na sessão passada, o
assunto volta ao debate no plenáriO do Senado Federal, renovoo me_u apelo
aos emi_nentes integrn:ntes da Ba_ncada da _Maioria_, no sentido de que viabilizem esta aSpiração, por cuja concretização se vêm batendo há tat:~!~ t~mpo os
comerciáii_ós de todo o nosso PaíS._ (Muito bem.')
-

-

O Sr~- Jos-é Uns:..:..... Sr. PresldeO.-te, peço a palavra·para·encarrtinhar avotação.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador__ José Lins, paia _encaminhar a votação.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Em votação o projeto.

Os Srs. Sena-dores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Mauro Bene1-·ides---Sr. Presidente, peço verificaÇão àe vótaÇão.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Serâ feita a verificação devotação sofidt:ióa.
,--- -- - --PeÇO aos Srs. Senadores qJe ocupem os seus lugares. (Pausa.)
O Sr._ Cunha LimO -deixa a cadeira da Presidência, assumindo-a
o Sr. Juiah); Maga/hàes_-

0 SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Como vota o nobre Líder

do PDS?_
O Sr. José Lins -

Não~

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Como vota o nobre Líder
do PMDB?
O Sr. Márcos- Frfitre ·-- ~im. _

o SR. PRESIDENTE (Jutany Magalhães)- Os Srs.Senadorés}ã podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Benedito Canelas- Cunha Lima- Dirceu Cardos'o - Evelâsio Vieira-- Heririque Santíllo __:_Hugo- R.ãffios -- "Hllffibertõ Lucena - Laélia de Alcântara- Lázaro Barboza -Marcos Freire-:..:..
Mauro Benevides- Mendes Canale- Nelson Carneiro- Valdon
Varjãà.
VOTAM "NÃO'" OS SRS:OSEN/IDORES:

Item I

Votação, em primeiro turno, do Projeto_ de _i.ei do Senad_o n9
13, de 1979, de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe

Aderbal Jurema -

Almir Pinto -

Eunice Michiles -João

Calmmr -"'Josê ·Fragefri- José'Lins- Milton Cabral:_ o·ctávio
Cardoso.

-
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Vai ser feita a apuração.

(Pausa.)

Votaram sim 14 Senadores e não 8
Não houve abstenção.
Total 22 votos.
Não houve quorum.
A Presidêncíã suspen-derá a sessão, fazendo_acionar as campainhas durante 10 minutos.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 10 miniiíOs asessão, [i'éábàta às 16 horas e 16 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estão reabertos nossos trabalhos.
Vamos renovar a votação realizada anterió"rtTiente, por não ter havido
quorum.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.)
Solicito o voto dos Srs. Líderes.
O Sr~ Líder do PDS como vota?
O Sr. José Uns -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Solicito o voto do PMDB ..

O Sr. Humberto Lucena - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Comó vota o Sr.-Líder do PP?_
O Sr. Evelásio Vieira - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os Srs. Senadores já podem vo-

tar. (Pausa.}
Procede-se a votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Afforiso Camargo- Cunha Lima- Qir_Ceu Cai'doso- Evelásio Vieira - Franco Montara - Henrique Santillo -:- Humb_erto
Lucena- Laélia Alcântara- Lãzaro :Sarboza -Lenoir VargasMauro Benevides - O~tâvio Cardoso__- Valdon Varjão.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema- Almir Pinto- Eunice Michiles --Gabriel
Hermes - João- Calmon - José Fragelli - José Lins - Jutahy
Magalhães - Milton Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) (Pausa.}

Vai-se proceder a apuração.

_

Votaram SIM 13 Sena<jores; e NÃO, 9.
Total: 22 vOtOs.
Não houve número.
Não havendo número, a apreciação das maté:dás Cohstarites -dos íten_S 1 a
5 e 7, que estão em fase de votação, fica adiada.
São os segulntes os iiens cuja votação é adiada:

2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de_ Lei do Senado _n? 329, de
1980, de autoría do Senador Cunha Lima, que modifiCã dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
po-r horas extras habituais também integ-re a reirúiri.Cração, fendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JUStiça: pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação SOcial, fãV<fráVel; e
-de Finanças, favorável.
3
Votação, em primeiro turno; do PrQjeto de Lei do Senado n'íl 164, de
1981, de autoria do Senador Luíz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favor_ãve[, nos termos do substitutivo-qUe apresenta; e
-de Educarão e Cultura, favorável ao substitutivo__ da Comissão de
ConstituiÇão e Justiça.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'íl 352._ de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' Ll45, de 1981, da Comissão
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.

5
Votação, eri1. primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nll 255, de
l980,_de autoria do senador NelsOn Carnetro, qu_e acrescenta dispositivos à
Lei n~' 5A80, de lO de agosto de 1968, diSciPlinando o pagamento do 139salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos Ll97 a 1.199, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e JUiidicidade;
-de Legislação Soda/, favorável; e
--de Finanças, favorável.
6
DisCussão, ·em primelrO turno. do Projeto de Lei do Senado n9 36~,_de
19_79, dé: aUtoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n<? 6.718, de 12 de novçmbro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981, das Co- de Constituição e JuStiÇã;
- de LegisLaciio S oçial;
-de Senoiço Público Civil; e
-de .Finanças.
-(DeperideriaO ·da v0t8.çã6..d0 Reqúerirriento n9 33, de 1982, do Senador
7
\ ~~mbert9 Lucena, de adiamento da discussão.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se, pois, ao item no 6.
----· Discus·sao~-em lUrno UT!.ico~--do Projeto de Lei da Câmara n9
í 14, de.I981 - C6m.pferríenta'r, liâ Cas·a Oe origem), de íniciatíVâ. dO
Senhor Presidente da República, aiteral}do o Decreto~ lei nll406, de
31 de dezembro de 1968, qu-e-estabelece normas geraiS de Direito
Tributário, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁ'lEIS, sob nos 1.354 a 1.356, de 1981,
das Comissões.:
-de Constituiçffo e .[ustiça;
-de_ ec_onomia; e
-de Fina!JÇas.
Em discussão ·a -projeto. (Pausa.)
Não havendo ora.dor~,dec!aro encerJa~~ a_d.iscussão, fican_do a votação
adiada por falta de qu~rum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - l!em 8:_
DiSCü-sSão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'íl
309, de 1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o
~_xerckio d<_l __auditorla_contábil, e _9â O\l~fas pJOV_idêricias, teri_do
PARECERES, sob n•s 573 a576, ode 1981, das Comissões:
....:.... de Constituição e Justiça; p_ela constitucionalidade ejuridicidade;
-de Legislação Social, favoráv_çl;
-de Serviço Público Civil, _contrário; e
---de Economia, favorável, com as emendas de n~'s 1 e 2-CE,
que apresenta.
Sobre a mesa, re:queriOúi:iifo qu~---s~r_á lidO pe1o Sr. 19-Secretárío.

t llào o seiUliúe
REQUERiMENTO-No 35, DE 1982
Requeiro à Mesa que, nos termos do art. 310, letra b, e§ 49, letras a e b
dO Regünento Interno do Senado, seja adlada a discussão do PLS J;l'íl 3_09, de
1979, que "dispõe sobre auditoria contábil, e dá outras providências", a fim
de que a Comissão de Serviço Público Civíl PrOceda ao reexame da matéria.
/us(ijicaç_ão_

A-Comissão dõ Serviço Público _Civil dQ Senado, ao examinar o PLS n9
309, de 1979, que '~dispõe sobre o exercício da _auditoria contábil, e dâ outras
providências" fundamentou se_u parecer contrário na s.eguinte abordagem
-pfíiicipal:
"Repete a proposição tentada o duplo vício de inconstitucionalidade, eis
que, prímeiramente, trata sobre provimento de cargos públicos, que de_acordo ,ÇOID o __ disposto no inciso V do art. 57, da ConstituiçãO Federal, é da competência exclusiva ao Presidente da República a iniciativa dessas leis, bem
como é privativo do mesmo dispor sobre estruturação e funcionamento dos
órgãos da administração federal, conforme determina o inciso V do art. 81,
do niéS'mo diploma legal."
Contudo, a_Comiss_ãa de Constituição e Justiça do Senado, no a-:urado
exame que fez sobre a matéria, assim concluiu seu parecer favorável:
"Do ponto de viSta jurídico-consfiú..icional, o Projeto é irrepreensível. Compete, com efeito, à União legiSlar sobre condições

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL~(Se<;ào 11)

de capacidade para o exercício das profissões liberais e técnicocientíficos (art. 811, item XVII, alínea r, da Constituição). Além do
mais, .. a ordem econômica e sociãrteirl"p-or fim reaJiza"r--o desenvolvimento nacional e a justiça social" com base, dentre outras, no
príricípio da "repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio de mercados, a eliminação_ da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros" (art. 160,_ item V, da Lei Maior)."

Como se vê, ocorre, na espécie, uiri verdadeiro descompasso de entendimento entre os referidos pronunciamentos, devendo prevalecer evidentemente, por competência ratione materiae, assegurada pelo Regimento da Casa, o
entendimento da douta Comissão de ConstitUiÇão e Justiça . .t lógico pois
que, se ai ri. da persistissem dúvidas sobre ajuridicidade ou constituciOnalidade
da matéria-; esra- deVeria ser -remetida areexainê ct8 COffiiSs"ã"o de ConsÜtuição
e Justiça, pela Comissão de mérito il:itei-essada no escl3recimerito da questão.
Há, portanto, fato novO a ser considerado, Objetivando -CSdarecímeriio de
equívoco decorrente de opiniões em conflito, que justificam plenamerite o
recxame da proposição, na formã ora requeridã. Além do m3.IS; Vale ã.duzir
que os arts. 13, 69, e 79 do Decreto-lei n'? 200,de _1967, citada n_O pri.fecer da
Comissão do Serviço Público, conquanto digain respeito a co(lt~ole orçamentário e financei"ro, em liada conflitam com os amplos objciiVotd.Q PLS_30-9, de
1979, o qual cogita de disciplina da auditoria exter-na, estabelec~ndÕ ade~~is
instrumentos de proteção contra a esjjiomideln_:.flo~ Setore~ -pób)lco e privado
da economia nacional, através de agentes de empiesãS Tnultinacionais.
Evidencia-se, portanto, equívoco de posicionamento na apreciação da
matéria, além do fato novo a ser considerado pela Comissão de Serviço Público Civil, no encaminhamento oU_ não do projeto a reexame da ComiSsão de
ConstituiÇão c Justiça, conforme principal abordagem de seu parecer.
Sala das Sessões, 3 de março de 1981. - Gabriel Hermei
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- NãO havendo número para votação do requerimento lido, fica sobrestada a discussão cíã rn-atêiia.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.

O SR. JOÃO CALMON PRóNUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORA.DOR. SERA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)..:. Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERJóRMENTE. ~

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrlo)- Concedo a palavra ao nobre Se-
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do, apeSàr dos pro~Cstos da- Mafeí-sã, _em benefício das empresas multinacionais particiPantes. Por oferecer as melhores condições _e preços, entre todos os
concorrentes-,-a empresa brasileira foi a Vencedora e es:Sa decisão,'no início ·cto
ano, foi transmitida ao Banco Mundial.
No entanto, a Trensurb- empresa vinculada ao Ministério dos Trans~
portes e encarregada de implantar o subúrbio de Porto Alegre - recebeu
orientação de assinar contrato cOm Mitsui Brasileira Importação e Exportação Ltda. A Mafersa protestou, e no dia 16 passado impetrou mandado de
segurança na llf. Vara Cível de Porto Alegre confra o "'Ato manifestamente
ilegal" do presidente da Trensurb, Paulo Genes Muratore. No dia seguinte, o
juiz Arístides Pt!drõso de Albuquerque NCio aceitou a ação da Mafersa C, ein
liminar de Cinco laudas, mandou suspender .. a celebração e execução do contnito" entre a Mitsui e a Trensurb. Dia 18, entretanto, a direção da Mafersa
r~~~ouda ação, requerendo a~_jlfÍZ da I_I• Vara Çível "o arquivamen~o do feifo, a-fim de que o-peq)étUO silêncio o alcance, não sem antes render a este juízo as homenagens do reconheci!'"ento pela mais perfeita distribuição de justiCi". --- - ---

·a

Os primeiros enVelopes da concorrência haviam sido abertos em março
do ano passado. Eles continham informações jurídicas, enquanto nos outros
também entregues pelos concorrentes estavam depositadas as condições técnicãs- Cõme"rciais. Pa~tk:fr,3Vam dã -HdtaçãO CoOfãsina, ·santa Matilde e
Mafersa (fabricantes nacionais de equipamentosferrroviãrios}, além da Mitsui_ Brasileira Importação e Exportação Ltda, Sumitomo Corporation do
Brasil e Nissho lway do Brasil Ltda (todas m~ltinacionais). Mais, segundo ·o
histórico relatado na ação da Mafersa, começaram nesse mês as arbitrarieda-

e

a·

des.
"Nesse dia o presidente da comissão de licitação, David Borile, irif6rmou que por determinação do Banco Interftacional de Rescontrução e Desenvolvimento. (BIRDE-Banco Mundial) as empresas participantes da concorrência poderiam apresentar nova cotação de preço para o transporte marítimo do trem unidade ... "
A Mitsui Brasileira Importação e Exportação que, posteriorinente, se
constataria apresentava os preços mais altos (US$ 3,1 milhões contra USS
2,96 milhões da Mafersa), não cumprira as normas de_ cotação de frete estabelecidas no edital. Não obstante, outra reformulação viria beneficiar os concone_ntes-estrarigeü'os. :Descuffiprirido portaria do MinistériO da Fazenda, de
1969, a Trensurb excluiu a exigêncía- de recolhimento das taxas de renovação
da _Marinha Mercante Nacional e de meuioramento dos portos.
A taxa de melho~amento dos portos, segundo a portaria baseada em decreto presidencial, é de___3-%-sobre o_ v_aJç~ qa m_erc?do_ria, quando importada
do exterior. E de 0,2% quando transportada no comércio de cabotagem. No
entanto, mesmo com a exclusão das taxas, ao arrepio da lei, o pre_ço da Mitsui
contíi1uou sendo o mais -alto~
A vista de tais fatos e de. sua evidente gravidade, solicitamos ao Sr. Ministro dos Transportes os esclarecimentos que se fazem necessários.
Não podemos admitir que os ü-ã.balhãd6res e a tecnologia do Brasil sejam sacrificados pelo interesse de erripi-esa estrangeira. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há mais oradoresinscritos.
-, Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
pam a sessão extraordínáriã a realiza_r-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, anteríormente cOnvOcada, a segulrite --

nador Franco· Montoro.
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O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, e Srs. Senadores:
Empresa brasileira vence concorrência-para fabricação de trens, mas
pressão oficfal favorece empresa estrangeira. (~offi essa:- operação· trilb3.fhádores brasileiros são atirados ao desemprego.
A Mafersa S.A. ganhou a concorrência internacíOilal, enCerrada recentemente, para o fornecimento de 25 trens elétricos ao subúrbio de Porto Alegre.
A empresa estatal apresentou os preços mais baixos·e as melhores condições
técnicas, --mas a legislação brasileira foí violada em favor das multinacionais.
Os trens serãO irripàrtaêos do JaPão, pela MitsurBrasHeira Importa-Ção e Ex-··
portação Ltda, que vai assinar um- conti'ato de OS$ 3; 11 milhões (cerca de

Cr$ 450.000.000,00) com a Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre). A direção da empresa nacional; que se encontra em processo de privatização, apesar de ter a Justiça do seu lado, "inexplicavelmente, -calou-se.
Esse fato da maior- gra-vidade é- rela-tado -mínudosamente por Vicente
Dianese-Filho, e-m artigo publicado nã. Folha de S. Paulo de hoje.
A concorrência ·roi exigida pelo Banco Mundial Pafã- firiarii::íar aqui~
sição dos trens. Ela se iniciOu em 19"80 e teve o seu edital diversas vezes altera-

-a

-~I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'~ 106, de 1981
(n'~ 4.265(81, na casa de 6[-igem), de iniciativa do Senhor Presidente daRepública, que autoriza o institUtO brasileiro do café- IBC, a doar, para o fim
que indica, faixa-de terreno no rriunicípio_de Cornélio Proc_ópio, no Estado do
Paraná, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, so.b_iJis l.393e 1.394, de !981, das Co,
missões:
-de Ágricultura; e
-de Finanças.

-2Discu-sSão, em turno único, -do Projeto de Decreto legislativo n'~ 10, de

1981 (n' 73(80,na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordoquadro de cooperação entre a República Federativa do Brasil e a comunidade
económica européia, celebrado em Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem
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como os textos dos seguintes a tos, celebrados na mesma data, e anexos ao· referido acordo-quadro: anexo s-obre cooperação no domínio da comercialização da manteiga de cacau e do crifé- solúvel, protocõlo relativo, à cooperaçãO comercial e econômica entre a República Federativa do Brasil e a comunidade européia do carvão c do aço, e troca de notas relativas aos transportes marítimos, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob ~os1.335 a 1.338, de 1981, das Comissões:
-de Relações Exteriores;
-de Minas e Energia;
-de Tramportes. Comunicações e Obras Públicas; e
-de Economia.
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-3Discussão, em turno- único, do Projeto de Decreto Legislativo nll 16, de
1981 (n<:> 96/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da convenção
sobre prevenç_ão du poluição marinhà.por alijamento de resíduos e outras matérias, concluíd:.i em Londres, a 29 de dezern_bro de 1972, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.330 a 1.332, de 1981, das Comissões:
-de Relações Exteriores;
--de Traftsporte.f,- Comunrcações e Obras Públícas; e
-de Econmitiã ·
- ·

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão.
( L~mnta-se a Sessão às /7 horas e 25 minutos.)

ATA DA 4~ SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
PRESID~NCIA DO SR. PASSOS PÓRTO

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE l'JIESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara- Eunice Michiles- Raimuiido Parente- Aloysio
Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz
Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana....:.. Almir Pinto- Jo,.
sé Lins - Mauro Benevides - Agenor Maria-:- Martins Filho - Cunha
Lima- Humberto Lucena ~-Milton Çabral- Ad_erb~l Jurema- Marcos
Freire- Nilo Coelho ~-.João _Lúcíó- Luiz Cavalcapte- Lourival ~aptista
-Passos Pôrto- J!Jta_hy Magalhães- Lomanto Júnior_-_Luiz Yiana_Dirceu Cardoso -João Calmon- Moacyr Dalla -::-Amara~ ~e:ixot9 __-:Hugo Ramos- Nelson Carneii-o- Roberto Saturniifo-- Úama~ :FrancÓ .:..._
Murilo 'Badaró --Tancredo Nev~- Amaral Furlan- Franco MontoroBenedito Ferreira- Henrique Santillo- Lãzaro Ba~bOZa-::_ Benedito Cal;ie~
las- Valdon Varjão -"José Fragelli- Mendes _ca~nale--:-- ~aldanha D<?rzi
- Affonso Camargo- Leite Chaves- Evelâsio Vjetra:~- _Jaison Ban:çt~_ ~
Lenoir Vargas --Paulo Brossard - Pedro Simon - Octávio· Cardqso.....:
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - AJista de presença acusa o
comparecimento de 56 Srs. Senadores. H_ave_ndo_número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos ·nossOS trabalhOs.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9
106, de 1981 (n• 4.265/81, na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Instituto Brasileiro do
Café- lBC, a doar, para o fim que indica, faixa de terreno no Município de Cornélio Procópio, no Estado do Paranã, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n<>s 1.393 e 1.394, de 1981,
das Comissões:
-de Agricultura,· e
- de Financas.
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.
O projeto Vàí à sanção.
t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CAMARA N' 106, DE 1981
(N• 4.265/81, na Casa de origem)
Autoriza o Instituto Brasileiro do Café- IBC, a doar, para o
fim que indica, faixa de terreno ao Município de Cornélio Procópio,
no Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica- o Instituto Brasileiro do Café - IBC, Autarquia Federal
criada pela Lei n9 1.779, de 22 de dezembro de 1952, VinCulada ao Ministério
da lndústda e do Comércio, autorizado a doar ao Município de Cornélia
Procópio, Estado do Paranã, faixa de terreno, com aproximadamente 10m 2

(dez metros quadrados). do imóvel onde estã edifiCado_ o armazém do IBC, na
sede-~i:faquele Município, para a construção de contorno ligando as rodovias
BR-369 e PR-160.
...
Art. 29 A ãrea doada reverterã ao patriffiÕnio do IBC caso não seja utilizada para o fim previsto no art. 19 desta lei, no Prazo de doze meses.
Art 39 _Esta_Leí entra em vigor na-data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 2:
DiscussãO, em turno único~dó ProjCti::i" de Decreto Legislativo
n• 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 EUropêia, celebrado em
Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem como os textos dos seguintes atos, celebrados na mesma data, e anexos ao referido AcordoQuadro: Anexo sobre Cooperação no Domínio da Comercialização
da Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relativo à Coo~
peração Comercial e Econô_mica entre a República Federativa do
Brasil e a Comunidade Européia do Carvão e do Aço, e Trocá de
Notas relativas aos Transportes Marítimos, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.335 a 1.338, de 1981,
das Comissões:
-de Relações Exte_riores;
- de Minas e Energia,·
-de Transportes. Comunicações e Obras Públicas; e
-de Economia.
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 matéria vai à ComisSão de- Redação.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1981
(N• 73/80 na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Económica Européia,
celebrado em Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem como os textos
dos seguintes atos, celebradOs na mesma data, e anexos ao referido
Acordo~Q~ª~ro: Anex()_sobre Cooperação no Domínio da ComerciaIfzação dll-Manteiga de CaCau e do Café Solúvel, Protocolo relativo à
Cooperação Comercial e Econômica entre a República Federativa do
Brasil e a Comunidade Européia do Carvão e do Aço, e Troca de Notas relativas aos Transportes Marítimos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo-Quadro de CooperaçãO entrea República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômí~a Européia, celebrado em Bruxelas, a 18 de setembro _de 1980, bem como os textos dos seguinfes atos. celebrados na mesma data, e anexos ao referido AcordoQuadro: Anexo sobre Cooperação no Domínio d3. Comerciálizaçãá da Manteiga de Caçau e do Café Solúvel~ Protocolo relativo à Cooperação Conieicial
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e Econômica entre a República Federativa do B~asil e a Comunid~de -Européia do Carvão e do Aço, e Troca de Notas relatiVas aos Transportes Mafítimos.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrarã em vigor na data de sua publicação.

O SR.

PRESIDENTE~ (Passos

Pôrto) -

Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de· Decreto Legislativo

no 16, de 1981 (no 96/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matêrias, concluída em Loildres, a 29

de dezembro de 1972, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.330 a f.:l32; de !981,
das Comissões:

-de Relações Exteriores:
-de Transportes. ComunFCãçõà- e~ Obras Públicas; e
-de Economia.
~
Em discussão o projeto. (Pausa.) ~ -Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Seiradores que o aprovam permaneçam senta'dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à ComiSsão de Redação.

-t o seguinte o projetO aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 16, DE 1981
No 96/81, na Câmara dos Deputados
Aprova o texto da Convenção sObre Prevenção- da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, concluída em

Londres, a 29 de dezembro de 1972.
O Congress_o Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto da ConVerição sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matéri"as, concluída em

Londres, a 29 de dezembro de 1972.
Art. 2'?. Este Decreto Legislativo entrarã em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a matéria da Ordem
do Dia.
Passa-s.e, nesta _oportunidade, à apreciação do Requerimento n9 34 de
1982, lido na sessão anterior; em que o nobre -Senador Milton Cabral soli~ita
autorização do Senado_ para aceitar missão do Executivo no exterior.
Solicito ao nobre Senador Aloysio Chaves o parecer da Comissão de Relações Exteriores.

O SR. ALOYS/0 Cf!AVESPRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
~ ~

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O pare<:er conclui pela concessão da autorização solicitada.
Em votação o requerimento.

O Sr. Dirceu Cardoso (PMDB- ES)- Sr. Presídenie, peço a palavra
para encaminhar a votação.

--

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes da honrosa designação do Senador Milton Cabral para represen~
tar o Brasil nos trabalhos da ONU sobre a poluição marinha, S. Ex• tem um
dever muito grande para com o Senado . .S. Exf. é o Relator da Comissão Parlamentar sobre o Acordo Nuclear Brasil e Alemanha, que já foi aqui adiado
cinco vezes no decorrer do ano. Parece-nie que· o prazo termina,- não estou
preparado para dizer- por esses dias pa.ra apresentação do relatórío. Eu desejava saber, jâ que S. Ex• está presente aqui, a nossa Reun1ào,-que ·s. Ex• declarasse, se hã tempo para apresentar o seu Parecer, antes dessa viagem a
ONU, onde S. Ex• vai representar o Brasil. S.-Ex• já honrou ã.rep-r~entação
do Brztsil na ONU, hã pouco tempo, comõ- nosso õbservador. Agora, está repetindo a dose. Mas, antes de apresentar-ao Senado o famoso, esp-erado e desejado Parecer sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Numa Comissão
Parlamentar está o assunto por dois ou três anos e não chegamos a resultado
algum. Então, Sr. Presidente, antes de dar o meu voto favorável, e de até re-.
querer verificaÇão de quorum, eu desejava saber do ilustre Senador Milton
Cabra"! se há tempO para apresentar O PireCer de S. Ex•, adiado por cinCo Vezes. Não quero dizer, de forma alguma -devo declarar- que_ seja desídia
ou descuido do Senador, pelo contrário, o Parecer exíge estudos profundos,
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circunstanciãdos, téc:n~cos _sobre a rnatéri~. Ninguém conhece uma linha do
Parecer, pelo menos nós do PMDB, da Oposição. Do Governo, é possível
que Já -fenh3. sido lido paia eles, mas da Oposição ninguêm conhece uma linha
do Par~.cer. Sei que o Parecer é volumoso·, ou parece ser volumoso. S. Ex•
contra"tóti até técillcos especiaiS para:· a elaboraÇão desse Parecer. S.Ex,. superintendeu esse Parecer. Mas, até agora, o Senado Federal não conhece o seu
Parecer. Nós vamos encerrar as nossas atividades lã para o mês de agosto, setembro, ninguém rTiais estarâ aquí, pOrq-ue estará na luta pelos EStados e é
possível que, se não conhecermos, agora, no princípio, no primeiro estãgio da
nossa sessão legislativa, é possível que não conheçamos este ano. E eu, que
vou me d-espedir, outros que vão se despedir do Senado, talvez não conheçamos nunca o Parecer de uma ComiSSão de que nós fomos integrantes, o ilustre Senador Milton Cabral foi escolhido relator, cinco vezes o Senado Federal
prorrogou o prazo para a entrega do relatório, que deve ser uma coisa específica, deve ser uma coisa muito bem estudada, uma conclusão magnífica, que
deve ser, porque o tempo que S. Ex• teve para elaborar o Parecer foi longo
Pastante, para se concluir por um estudo aprofundado, objetivo e específico
sobre o assunto.
-_ Portanto, Sr. Presidente, já que o nobre Senador Milton Cabral está
aqui, eu desejava saber de S. Exf. se há tempo para apresentar o Parecer, antes
dessa segunda viagem à ONU. Nesses seis últimos meses, S. Ex• vai comparecer duas vezes; S. Ex• é bem aquinhoado, aqui, no Plenário. f: muito bom ser
amigo da Mesa, porque os inimigos e adversári"os é que estão desgraçados
porque não recebem coisa alguma, mas, amigo da Mesa os favores descem da
cornucópia em benesses, as benesses descem fartas, eloqíientes, freqUentes e
cada vez mais honrosas.

O Sr, Benedito Ferreira - f: encaminhamento?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Assim, Sr. Presidente, eu desejaria saber, antes do pressuroso Senador Benedito Ferreira que quer apartear, S~ Exf.
que esteve ausente deste plenãrio tanto tempo e está e_sque.cido, sabe muito
bem o Custo -do boi e da carne, mas, o nosso Regimento Interno S. Ex'" não
manuseou nestes dias.
O Sr. Benedito Ferreira- Primeiro, procurei saber, se V. Ex• me permite, V. Exf. há de relevar, não se trata de um aparte, mas, sim, de uma expli~ção ~V. Ex•. Ettig.rio~av~ _se y. Exf ~tá~a fâi:endo encaptinhamento ou
dl~cursandO,-porqUe ChegUei aÕ -plenârió e V. EX• percebeu-. Se quisesse.ser
leal com o seu colega e generoso, V. Ex• teria perci:bido que, quando eu entrei, V~ Exf já -eStava fala:iido. Logo, eu tinha quC, PelO menoS, na geTiero-sidade de V. Ex•, gozar desta compreensão.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não há incompreénsão nenhuma.
O Sr. Benedito Ferreira- Logo, V. Ex• não estã sendo generoso com seu
humilde companht;?írO:

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• quer dar um aparte num assunto
do Senador Milton Cabral. S. Ex'" que é o Relator, S. Ex• é que vai dizer a
data em que vai apresentar o Relatório, o Parecer; S. Ex• é que vai dizer se há
temp_o de se-.disCutir o Parecer, ant~_da viagem de S. Ex• à ONU, a segunda
viagem nestes seis-meses, _ou, se esticarmos bem, -a segUnda viagem nestes quatro últimos meses.
O Sr. Presidente é o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e
está vendo que estamos- preservando o nome do Senado. ta quinta vez e não
vou v_otar a sexta prorrogação mais:
Então, eu pediria a S. Ex• que me informasse se hã tempo para apresentar o Parecer.
O Sr. Mi/tom Cabral- Vou pedir a palavra para encaminhamento.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Vai encaminhar? Estã bem.
Então, Sr. Presidente, é a única objeção que tenho. Com rela-çãu às quali~
ficações do ilustre Senador, que já foi três vezes, parece-me, representando direito do mar, agora, da poluição marinha e, depois, vai ter também uma conferência sobre a poluição fluvial, S. Exf. precisa ir lã e conhecer a poluição marinha, a fluvial e, depois, a atmosférica, depOis a sonora, e, depois, outras poluiÇões ambientais que nós temos.
S. Ex• tem as qualificações necesSârias Para: isto, mas tem que apresentar
o Parecer da CorriiSSão Parlamentar de Inquérito, qUe sei qUe e- volumoso, é
circunstanciado, é técnico, é especifico e a demora de S. Ex• foi justificada,
porque foi um estudiodo sobre o assunto e tem que apresentar um Parecer
que honre o Senado da República.
...
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Milton Cabral -

Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Benedito Ferreira -Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma explicação- :Pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Nós estamos em encaminha-

mento de votação do requerimento. Então, -eu pediiíã a ambos os nobres Se-
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nadares que deixassem a Presidência concluir a votação do requerimento e o
nobre Senador Milton Cabral falará, em_ explicação pessoal, jã que foi citado
pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Milto_n Cabral - Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• quer encaminhar como
autor do requerimento?
Então, tem a palavra V. Ex•
O SR. MILTON CABRAL (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, até 3:gradeço a intervenção do
nobre Senador Dirceu Cardoso, porque me dá a oportunidade de dar uma satisfaçãO a este Plenârio a respeito da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Em primeiro lugar, vou me ater à matéria que está em votação. De fato,
fui convidado para participar desta Conferência patrocinada pela ONU. Não
pedi para ir a esta Conferência, fUi convidado, certamente; porque o Presidente do Senado, Senador Jarbas Passarinho, tomou conheciment4?: de Ull'!_ livro-que fiz sobre o Direito do Mar, livro este que distribuí entre todos os Srs.
Senadores e que resulta de um'trabalho que tive a oportunidade de participar
jâ pela terceira vez, com isso me dando condições de aprofundar-me mais ainda numa matéria realmente relevante, como bem acentuou o nobre Senador
Aloysio Chaves.
É, sem dúvida, esta conferência, uma das mats Importantes, porque exige
a participação de todos os países membros da ONU, que são 154 países, e a
codificação de uma legislação abrangente sobre todos os aspectos da vida marinha e que, por ser volumosa e muito especializada, exige realmente uma
atenção~ uma dedicação de quem acompanha este assunto.
Essa minha participação, jã pela terceira vez, evidentemente me dã condições de debater com proficiência este assunto qile prende a atenção e o interesse de 154 países. E o livro que distribui, acho que é um documento, _não
digo um documento técnico, mas é um documento que permite aos Srs. Parlamentares compreender perfeitamente o significado dessa conferência.
Com relação ao relatório da Coinis_são Parlatnentar delr;tquérito, é evidente que não poderia me ausentar do Pais sem an~es. deixar ~ntregue o relatóriO, -o qtie serâ feito na próxima semana. São nove volumes, realmente, é
um trabalho em profundidade, e não contratei ninguém, como admitiu S.
Ex•, o Senador Dirceu Cardoso, porque preferi assumir sozinho essa responsabilidade, para que o meu trabalho fosse absolutamente isento de qualquer
influência. Acredito que não voU decepcionar, acredito que o Senador Dirceu
Ca:rdoso rrá ficai satisfeito com as conclp,sões_ dQ. trabalho, conheço profundamente o pensamento de S. Ex• e, não somente os ffiembros dã comissão
mas, todos os Srs. Senadores terão bastante tempo para ler calmamente o trabalho. E, na minha volta, então, nós poderemos debater e deliberar sobre o
relatório ...
O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem!
O SR. MILTON CABRAL- •..mesmo porque, a comissão tem um pra·
zo até junho, mas acredito que, talvez, em abril possamos concluir definitivamente esse trabalho.
E é um trabalho que não estâ vencido no tempo, questões de energia nuclear, que preocupam o Mundo hã mais de 25 anos, certamente irão atravessar·a passagem do século, e o fato de o Senado Federal ter trabalhado 3 anos
neste assunto não é nada extraordinário, porquanto uma CO)Jlissão de especialistas, nos Estados Unidos, somente para examinar os aspectos de segurança, uma comissão de cientistas, levou quase 4 anos para concluir o relatório. O nosso trabalho não é de cientis_t~, ê apenas uma apreciação global de
todos os problemas que envolvem a política do programa nuclear, no Brasil,
evidentemente teria que levar algum tempo, sobretudo porque só em audiências e debates levamos quase dois anos e meio. A redação puramente do relatório levou um ano e pouco. Tivemos que checar números, conferir d~dos e
fazer revisões. Isto leva tempo, sobretudo quando temos a pretensão de ofere-.
cer um trabalho substancial, digamos exaustivo, sobre a matéria.
São estas as-explicações que queria dar a V. Ex• (Muito bem!)
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma explicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Peço a V. Ex• que me permita
concluir o processo, éstamos em fase de votação.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, éexatamente so_}?re o processo de
votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - ~ sobre a votação?
O. Sr. Dirceu Cardoso - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -~Então, concedo a palavra a V.
Ex•

o SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma explicação. Sem revisão do ora·

dor.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores recebemos explicaçõ~ plausíveis C-
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aceitáveis de que o relatório_ vai _ser-aprCsehfaâO na sefnanã que vem. Porque
hoje; Sr. Pf_esidente, recebi -intoi-niaçõ<!S que pedi ao Tribunal de Contas, via
Mesa do Senado, sobre isto, das instalações de Angra I e Angra II, coisa surpreendente para nós. Eu, da comissão, não sabia e nunca sOube e soube aqui,
agora, através via 1)ib!Jnal de Contas, Sr. Presidente. Está aqui o ofício, oS
preços, ~-outros informes que_ não sei se p _rClatórió tC:m. Recebi hoje, a data
do Tribunal de Contas da União- estava em recesso o Senado- 8 de fevereiro de 1982, estâ aquL InfOrmações que -vainos Contrastar Com as declarações de S. Ex• E. o auditor- afirma que não- acre~ ta va mais em Furnas, nós
não acreditávamos mais porque as informaÇões· Yinhám ·diferentes, mudavam
de uma semana para outra, então pedi a auditoria: -e estâ aqui, Sr. Presidente.
Quer dizer, a nossa_ insistência conseguiu dados que nós ignorávamos como
membro da comissão.
Sr. Presidente, esse episódio da energia nuclear, V. Ex• presidiu a comís~
são, esse episódio é uma página obscura da história administrativa- do P_aís.
Nã,o informaram, n_ão deram conhecimento nenhum. Por isso que eu disse,
Sr~ Presidente, que se nós não lutarmos bem, estão matando-o Senado. E tere~
mos oportunidade, no decorrer da Sessão Legislativa, de dizer quem está matando o Senado, quem estâ matando esta Casa. Porque, não tínhamos informação n_enhuma, e estão aqui as informações do Tribunal de Contas. POJ;tantq, .agradecemQs ao Tribunal de Contas,.via M~a, este relatório, este parecer
da auditoria, -sobre dados referentes ao parece! de V. Ex•, Senador Milton
Cabral.__Sei que é profundo, é um estudo circunstanciado, demoradíssimo,
sobre 45 depoimentos de pessoas mais importantes da energia nuclear doBrasil e do mundo, até o Professor Becker esteve aqui no Senado e depôs.
Portanto, acreditei, d~de o primeiro instante, em V. Ex•, V. Ex• sabe
disso, acreditei em V. Ex•, e quando foi escolhido o_ Relator, fui o primeiro a
me manifestar favoravelmente à escolha do seu nome, como um homem isento, um engenheiro que poderia chegar a conclusões que outros membros do
Senado talvez tivessem dificuldades.
Portanto, Sr. Presidente, eram essas declarações. Fico satisfeito em saber
que vamos ter y.m relatório de 8 volumes. Poucos_aqui terão tempo para ler 8
volumes, mas vamoster, nós _da __comissão Ú:remos que ter, Vamos discutir
dias e dias aqui na Casa este parecer. V. Ex• d1sse que as conclusões não dcsa·
pontam muito a comissão, assiril, quero felicitar a V. Ex• por_que é um trabalho ingente, exaustivo, abs_orvente, mas, sobretudo, dignificante para o Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento.
Os Srs. _§ena_dores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.)
Aprovado.
Aprovado o_ requerimento, fica o Senador Milton Cabral autorizado a
aceitar a referida missão.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Conoedo a palavra ao nobre Se·
nadar Benedito Ferreira, Para uma explicação pessoal.
O SR. BENEDITO FERREIRA (Para uma explicação pessoal. Sem revisão'do orador.)- Sr. Presidçnte, Srs~ Senadores, a minha pretendida explicação pessoal quase que se faz desnecessâria; até mesmo porque, quando V.
Ex•, num largo gesto de magnanimidade, permitiu que- eu fiZesse a observação que tne inquietava, e que foi objeto de meu pedido de explicação pessoal, visto que houve da parte do nobre Senador Dirceu Cardoso um gesto de
intolerância para com o -seu colega, quando lhe pedi permissão para fazer
uma observação no seu pronunciamento. Essa observãção, Sr. Presidente, é
também superveniente, porque S. Ex• me permitiu, com a sua momentânea
intolerância, num gesto de reflexão; vez que a observação que eu pretendia,
naquela oportunidade, é da estrita competência de V. Ex•, que seria a defesa
do comportamento da Mesa do Senado.
A observação que eu tentava fazer, pelos laços afetivos que ligam a S.
Ex•,_ é que ele, talvez inadvertidamente e muito provavelmente inadvertida~
mente, dizia que para ser designado para uma comissão ou para uma viagem,
precisava ser amigo da Mesa. Ora, eu não conheço, Sr. Presidente, esse tipo
de comportamento, nem na atual Mesa e nem nas anteriores. E para glória
minha, jã estou nesta Casa-no me1,1 segundo mandato, em gestão nenhuma, de
nenhuma Mesa, mesmo daquela que fiz parte, eu pude perceber essa preferência por esse ou aquele Senador.
Estou a cavaleiro, estou muito à vontade, porque, na realidade, nunca
reivindiquei nenhuma viagem ao exterior e nenhuma eu fiz a convite ou por
designàção da Mesa.
Daí por que estou a cavaleiro, para fazer esta ligeira observação, mas
como eu disse, repito, superveniente, porque é da competência regimental de
V. Ex• fazê-lo porque assim estã expresso no Regimento preservar o bom
nome da Casa e, sobretudo, da boa conduta da direção da Mesa.
Muito obrigado a: V~ Ex•, -Sr. PreS"idente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Pássos Pôrto) - Coino as crfticas do Senador
DirCeu Cardoso são diãrias e cons_tantes, a Mesa tem"se dispensado de informar aos Srs. Parlamentares a sua posição de isenção, em face dessas designações, mesmo porque a Presidência obedece a trâmites regimentais, as indicações são geralmente de Partidos do Governo e da Oposição, e são feitas de
maneira, geralmente, impessoal.
De modo que encerramos o episódio. Todos sabem que todos os Senadores têm feito viag~ns ao ~xterior e_ nissõ não tç_nl ha_vid,o,nen_huma parti~ula~i
zação, nem nenhuma indicação de natureza pessoal, apesar de ser da competência do Presidente do Senado determinadas indicações.
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, pela ordem,
ao nobre Senador Dirceu Cai'doso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)Como eStou íntere.Ssa:do na questãO dos emPréstímos, tivemos "uiria seinana
em que a falta de número foi registrada na Casa, embora hoje cons-tasse apresença de 54 Srs. Senadores no Senado Federal, mas não houve número para
votação, aqui. Então eu deseja-va saber qua-ndO teremos, na pauta dOs nossos
trabalhos....;,._ se V. Exf. pode informãr"'=--o 1Dícíô da apreciação dos effiprésfí- mos. Sei que amãnhã, quintá-feira, não teremos número, e depois Será sextafeira, o último dia da semana. Nós tínhamos deixado, em pauta, nos nossos
trabalhos, mais de 200 empréstimos. Hoje, na COmissão de. Constitú"ição e
Justiça entraram 30 ·novísSimos empréStimos, vêm ina-is outros 30 e ffi"ais JO,
até à consumação dqs sécUlos.
Então,-eu desejava saber quando a MeSa· pretende ini-ciar a diar-réia dos
empréstiiilás no Senado Federal, a fim de que possamos estar prevenidos~ Sr.
Presidente, para a· discussão dessas mensagens, quando al8;um Senador afoito, cuidadoso e muito amigo do Senado",- pretende subtrair da apreciação do
Senado, conforme consta de anteprojeto que tenho em mãos e que vamos
passar aos jornais, projeto este em que se áeVOrVefã~ Piifa apreciação do Senhor Presidente da República, todos os emprê:stimos que aqui ·vêm, para"Sua
Excelência fazer deles o uso que bem quiser e o Senado não ser mais consultado. Nós, Senadores, é que vamos abdicar dessas prerrogatiVas.Era -isso ·que desejava sabei-- de V. -Ex,
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Encerrada a indagação de V.
Ex•, a mesa informa o seguinte: quanto à vOlta dos empi-êstirilos, evidenfe_mente, vai depender de entendimento da Presidência com as Lideranças dos
partidos políticos.
Acredito que dentro em breve mas não posso precisar, porque é um assunto que vai depender de entendimentos do PreSidente da Casa, como disse.
O Sr. Dirceu Cardoso- Uma observação, ainda, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Aceito.~
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, tenho para mim, fio erri.que o
Presidente da Casa esteja Csperando Os b6riS ofíciõs da ãPrOVà.Çãbdesse projeto.
Sr. Presidente, no anteprojeto de resoluçã_o que será .1}presenta-do consta
que fica rã revogado -O P3.rãgfafo único _do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de
novembro de 1976 do Senado Federal. As mensagens que tratam de operaçõ_es_de crédito não mais passarão no Senad_o, dão a volta pOr fora e o Senado não mais as aprecfa.
Quer dizer, o princíPio federativo- que o Senàdo encarria, que o-Senado
representa, que o Senado simboliza estará abolido. Nós não queremos que dê
satisfação aos _outros Estados de empréstimo de lugar algum. Isso que eu desejava saber. :E possível que o Sr._Presidente esteja com o malfadado Senador,
autor do projeto. Está aqui atê com anotação à tinta, um chamado.
Então, é um Vice-Uder que apresentou ao Líder Senador Nilo Coelho.
'Não sei a data mais. Assim, com a aprovação disso aqui, com o número que oPDS vai apresentar, dentro de poucos dias, porque está refeito das lerias, restaurado em suas forças, restabelecido das suas garantias e das _suas prerrogativas. E agora que o Senhor Presidente' fala tan"to em restabelecimento de
prerrogativas, nós entramos com um projeto. pesses, Sr. rresident_e, em que se
retira do Seriado uma- mínima prerrogativa -de -apreciar esses emprêstimos.
Isso é_ um princípio federativo que se esboroa, Sr. Presidente, que se .derrui
diante da atitude de um Senador que não estã pensando bem, está pensando
no seu Piauí, nos empréstirrioS do Piauí, no dinheiro do Piauí, no estádio do
Piauí, nas estradaS ao Piauí, no campo- de futebol do Piauí, no campeonato
do Piauí, Sr. Presidente, e nãõ -estã pensando no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Peço a V. Ex• que conclua, por·
que já estamos no tempo da reunião do Congresso Nacional, que deveria começar às 19 horas.
O Sr. Dirceu Cardoso- Então, Sr. Presidente, ente é o meu receio, fio de
que hã algo no ar, além dos aviões de carreira e daqueles inquietos vaga lumes
que circundam aqui esta cúpula, e outros passarinhos que voam por aqui, Sr.

e

Presidente, eu fio de qUe há-Pássaros pesados, de vôu tardo, pássaros não cancros, Sr. Presidente, mas ratitas, que estão esperando, então, o arcabuzamento de uffia prúr0g3.tivã:, da Fede"fãção, dada io Seri-ado atravês da última
Constituição _Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente: (Multo bei-n!J
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único; dá Prõjetõ de Lei da Cârriara n9 114, de 1981
-Complementar (n9 I68j80 c--Complementar, na casa de origem), de iniciativa do Senh_or Pr~idente d;1 República, alterando o Decreto~Iei n9 406, de 31
de dezembro de 1968, que estabelece· normas gerais de direito tributário, e dá
outras p-rovidências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Co·
missões:
.;;,;.-de Constituição e Justiça;
·......;.;.--de Economia; e
- de Finanças.

- z

Votação~

em- primeiro tiiino, do ProjetO de-Lei do SenaQ.o n9 .13, de 1979,

de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial Para o comerciárío, na fo"i'm3 que especifica, tendo
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- -de Constftuição- e Justiça, pda constítucí6nalidãde e juridicidade;
- de Legislação Social. favorável;
- de Saúde, favorável; e·
~de Finanças, favorável com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
3
_ Voi~Ção, -em primeiro turilo, dO Projeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, de auto_ri_a do S~~ador Cunha_ Lima, qlle mOdifica disposítivo da Conso)ic!_açªo~_s!_as ~eis do_ Jraba!ho,_p~ra o fi~ de determinar que o_ pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECER,ES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das ComissÕeS: _
~-de Çqn~~itu/ÇQO -e /Ustiça,- Peta cOnstituCionalidade e jurídicid"ade;
- de ,L_egi~lação Soda!; favorável; e
- de Finanças, favorável.
4
Votação, em pi-ímeiTO tuino·,-ao ProjetO d"e Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luíz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 8f6, de 1981; das Comissões:
·-de -ConStituiçãá-e Justiça. -pela constitucíonalidã.de ejuddicidade no
mérito, favorável, nos-termos de substitutivo que apresenta; e
- De Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
CóhStilüiÇãCi e-JUStiç-a.
- 5·
---votação, em prirheiro- tUrno; do- Projeto de Lei" do Senado ri9 352~ de
1978, de autoria do Senado ACCiolY Filho,_ que dispõe sobre a açãO de alimentoS, ·tendoPARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
....:..-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juricidade e, no
mérito, favorável.

e,

6

VotaÇãO, ·em -prüTú:iro tU"f"iio; dO--P-rojeto- de Lei do_ senãCfQ ri92s5, de1980, da at.:t_?_r!a ~? _SC?_~~?r -~el~q~. Ca_~n~irQ,. ql!~ _acr~scenta_ dispositivoS _à
Lei n'? 5.480,_ de lO _çie agosto d~? ~~~8,_disc_iplinando o pagamento do 139 salário devi_dõs aos trabalhadores avulsos, t_endo
- ~l>AR.tCERES, sob n•s 1.197 .a.i:í"99, de t98r, Ci~sComissÕ~s: ~
- de Ç'onst!tuiçê[o _e Ju~~iça, pela _consiucionalidade oC juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
-:-.de_ Fina_ncqs. _favo~ável:_
-·· ·

.

~-

1

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 3.62,_ de
1979: de autor~a ·do Senádor Humberto ~ucena, que altera disposjtivodâ Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 19i9;'~tendo ~ ~ ~~ ~~
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n9s l.l:lO a f.I33, de 1981, das Co·
missões:
- de Constituição e Justíca:
- de Legislação Soda!:

~
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- de S(•rviço Público Ch•il; e
--de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 33, de 1982, do Senador
Huml;>crto Lucena, de adiamento da discussão.)_

8
Discussão, "em primeíro ü.in(ir: 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 571 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição i? Justic_a, pela constitucionalidade e_juridicidade;
- de Legislacào Social, faVorável;
-de Economia. favorável, com as emendas de n~'s I e 2-CE-que apresenta.
(Dependendo da votaç:lo do Requerimento
35/62, do .Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussã.o. para reex_ame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às /9 horas e 10 minutos.)_
Discurso pronunciado pelo Sr. Marcos Frei;e na Si?sSão de 2-3-82
e que, entregue à revisão do orador, seria publicado posteriormente.

n9

O-SR. MARCOS FREIRE (Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, estranho I:-aís é _ est~._ Jniciam9~ mais
urna Sessão Legislativa com a situação política praticamente semelhante àquela em que nos encontrávamos há um ano, quando da abertura da Sessão
Legislativa de 1981.
O CongressO Nacional recebeu, ontem, a Mensagem PreSidencial. Ela foi
antecedida de uma grande expectativa política, porque se falava que nela seriam reafirmados os compromisSos democráticos anteriormente pioclarnados
pelo Senhor Presidente da República. E, realmente, no texto do documento
que foi lido, está enfaticaineote dito que ucontinua irredutivelmente de pé o
compromisso democrátic_o que, solenemente, assumi perante a Nação". É o
que afirma Süa Excelência, o General João Baptista Figueiredo. E diz mais
que:
.. Entre os operários do progresso social,_ que resultarã dessa
obra, estã_o, em posição de singular destaque, os condutores políticos. A todos eles, sem exceção, já estendi a mão para que, em conN
junto, sem prejuízo dos respectivos compromissos políticos, perseguíssemos esse grande objetivo nacionaL Embora não haja encontrado, da parte dos adversários, a respoSta que me era lícito esperar,
não hesito em renovar, agora, esse gesto, quando menos, para que
se processe, em nosso quadro político, o desarmamento dos espíritos. Creio no diálogo, não na altercação. O diálogo pode aproveitar
ao interesse nacional; a altercação só pode levar ao radicalismo, que
interessa unicamente aos que desejam dividir a Nação contra si mesma."
Com isto, até parece· que vívCfnôs nü·m País de ficções; nós, que exercemos durante todo o ano de 1981 a Liderança do PMDB nesta Casa e que nos
preparamos para entregar o bastão a outro companheiro que venha a serescolhido pela bancada na próxima quinta-feira, queremos dizer aqui que essas
palavras, em si tão_ peremptórias em relação a objetivos democrãticos, não
correspondem à ação do Chefe do Governo. Infelizmente! este é o depoimento que temos que deixar marcado nos Anais desta Casa em face-âesSa oraÇão
presidencial e, sobretudo, em face da experiênCia, da dolorosa experiência
que nós vivemos aqui durante um ano inteiro.Estamos todos lembrados de que, quando inicTanios, em inarÇO do ano
passado, aquela Sessão Legislativa, buscávamos junto às lideranças do partido governista uma defiriíção das regras do jogo eleitoral, p~etendendo, quaisquer que elas fossem, que o Governo se_ definis$.e a-reSpeito da inatéria. Em
função disso, estabelecen:10s uma obstrução parlamentar, que veio a ser suspensa no final do primeiro semestre, face ao compromisso solene daquela Liderança que, em nome do Governo que aqui representava, se Comprométi1fa
que em setembro- o mais tardar--:- aquelas regras estariam de_f!nitivar_n_ente
fixadas.
Cumpi-imos a nossa parte, suspendemos a obstrução parlamentar, aprovamos dezenas, centenas de projetas 'que estavam paralisados em face, justamente, dessa tática n_ão apenas regimentãl, maS democrãtica dos congressos
de todo _o_ mundQ.
De fato, nos_ meados de setembro, o GoYe.tno enviou a esta Ç<:_~.sa três
mensagens que vieram a ser apreciadas. Evidentemente que- no comproffiisso
de defini_r a sua posição a respeito_do assunto não havia, nem implícita nem
explicitamente, porque não-pOaeria haver, que à iniciativa goveril:ainentãl deveria corresponder a aCeitação incOndicional por parte da Oposição do que
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_havia sido proposto pelo Governo. Daí por que foi dentro desse jogo de lealdade que as oposições, com representação no Congresso Nacional, rejeitaram
o projeto de lei que _estendia a _s_uble_genda para os governos de Estados.
Mas eis que o Governo, como tantas outras vezes jã acontecera em passado recente, não se çonformou em que a Casa _do pOvo, a Casa que legitimamente representa a Nação brasileira, pudesse autonomamente decidir contra
ós ditames do Executivo. E todos_sab~m_exatamente o que ocorreu, o_ verdadeiro golpe branco que se praticou neste País, quando, à margem da vontade
da_ representação popular, inclusive daqueles que integram o partido governista, O Góverno virtualmente editou o chamado pacote de novembro.
Pois bem, é esse Governo que, agora, através do seu representante
maior, vem condenar a falta de diálogo, esse Governo que desrespeitou _o
diálogo parlamentar que nós mantivemos nesta Casa, o Governo que .faltou
aos seus compromissos, e que vem dizer que sem o diálogo e com a altercação
só se gera o radicalismo.
·
Isto é falar em i-ãdicalísmo como se fosse- c:-oisa .alheia ao sistema de
forças daminanJ.es_ n..s::st_e País I
Nós poderíamos releffibrar ainda, cOrii-o testemunho da nossa passagem
pela Liderança do PMDB nesta Casa, aquela tragédia que foi, para estupor
de foda a Nação. a bomba do Riocentro, quando nos_ solidarizamos com o
Governo. Naquele instante, como airida hoje o jornalista Carlos _C_aste:lo
Branco, em sua coluna publicada hoje no Jornal do Brasil, lembra 'O episódio,
dizendo, que essa solidariedade, coordenada pelo Líder no Senado, que dela
foi o emissário, o Governo não teve condições de recebê-la.
POI-tanto; o radic-alismo não foi p'atrócínado por nós; pelo contrário,
diante do radicalismo de seto.res do próprio sistema dominante, as oposições,
aÚed-iiando no prOP-óslto -dO -Presidente da República de apurar até às últimas conseqüências aquele trágico episódio, se uniram, apresentaram-se, disseram presente e foram emprestar a sua solidariedade ao Presidente da Re~
pública. Aquele propósito governamental foi aqui expresso, daquela tribuna,
pelo Senador Nilo Coelho, Líder do Governo, que afiançava que dentro de
poucas horas tudo seria desvendado e os culpados seriarri apontados à
Nação. Sabemos a farsa em que se constituiu o inquérito sobre a explosão da
bomba do Riocentro.
Pois bem. Nunca houve, talvez, outro momento em que a própria opinião pública nacional tenha estado tão atingida, tão cqocada, inteiral!lente
condoída, como esse. De tal forma que, independentemente das diferenciaçães·e- das divergências que nos separam do Governo, pudessem aqueles
fatos lutuosos fazer com que Oposição e Governo estivessem numa mesma
trincheira para desvendar o mal advindo do terrorismo.
Infelizmente, não houve mãó estendida do Senhor Presidente da Re~
pública. Essa _mãO que agora diz estender novamente à classe política, Sua
Excelência a encolheu no momento primeiro em que circunstâncias dolorosas
exigiam que a Oposição pudesse oferecer um momento de paz, um momento
de entendimento em favor dos altos interesses nacionais.
tylas, ~á um outro momento que gostaríamos de deixar registrado nesta
Casa ·como depoimento daquele que vai deixando a lideran-ç-a -do PMDB no
Senado FederaL 1:. aqu_ele instante em que as oposições, todos os partidos de
Oposição, através de representantes seus, tomando conh&:imento da- palavra
do Presidente da ARENA, de que o Ministro da Justiça era o interlocutor oficial dos entendimentos para definição da reforma eleitoral, dialogaram com o
Governo, uma vez maiS atenderam ao chamado para que se fizesse uma composição pnlítiéa em torná da matéria. E, niquela manhã, fomos todos surpreendidos, inclusive o próprio titular do Ministério da Justiça, com a traiçãoque foi perpetrada neste -Pafs: quando os entendimentos chegavam a uma
conclusão, o Execu~ivo partia para uma coni_unicação à Nação, e às lideranças dd seu próprio partido, de que tomara rumos próprios, diretrizes específicas que se conSubstariciaríàm Ílo Pacote' de novembro.
Daí dizermos que iniciamos.- onte-m, mais uma s·essãO Legislativa e estamos na mesm~ situação de há um ano: a instabilidade, a insegurança, a inâefmição nos esperam pela frente. A poucos meses das eleições, ainda se indaga
quais as regras do. jogo eleitoral.
_É este o d~_oime~to que quería~os trazer para, especificando dois epis6daos concretos, mostrar que, tanto no pfiilú~fro conló-no segundo semestre,
as Oposições não -se negarânnfdiatogar com o Governo, mas foi este que encolheu essa mesma mão que o Presidente da República ag·ora diz novamente
estender à Nação. Não, Sr. Presidente, são palavras que não correspondem
ao gesto do Governo.
__
O Sr~ Alfonso Çamargo - Perm'ite_ V._ Ex• um aparte?
O SR:. MARCOS FREIRE - Pois não, ilustre Senador.
O Sr. A/fifnsá Caindrgo.;.:..; V.- Exf'tem razão qüando situa, como problema central dessa mão estendida, o diãlogo que n~o houve. E eu me recordo de
que, ontem, os jornais publicaram declarações do Presidente do PDS, fazen-
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d_o um:J figuração que trai o sCu subconsciente, -dizerido que riós é que teríamo-s colocado a primeira pedra do jogo de dominó. Eu acho, Senador Marcos
Freife, ·que o desentendimento q-ue houve, foi o de falta de diálogo. Nós pensávamos que a proposta feita no início do ano passado era a de um-ve-rdadeiro diálogõ, que iri1plica em sinceridade, em espírito -áberto. O que o Governo
fez foi mostrar a sua peça num verdadeiro jOgOde domirl.ó, que, Coino V. Ex•
sabe, é um jogo de pcdni.s escorididas, em que- cada !Jm segt~r_a as suas pedras.
É por isto que, enquanto as oposiçõeS realmente discutiam a-sua opinião, em
termos gerais com o Sr. Ministro da JuStiça, nO Paláéio do Planalto se apegavam a uma última pedra escondida, que era o pacote de novembro, para impor o último casuísmo às oposições. Até hoje não hoUve um verdadeiro diãlogo-entrc as oposições c o Govefrio. E, Sr. Prê"sidênte, nao éjusfo dizer que as
oposições não quis-eram dialogar.

O SR. MARCOS FREIRE -Agradecemos a intervenção do companheiro que vem ratificar todas as nossas observações, que refletem o depoimento que gostaria de deixar re-gistrado nos An3.is âeste Senado. AliáS, esta
opinião não é apenas do Líder do PMDB. l':: só abrirmos os jornais de ontem
e de hoje para concluirmos que é, por assim dizer, o entendimento unânime
dos comentaristas políticos. Ainda hoje, no Estado ·aé s: Paulo, o jornalista
Carlos Chagas rTiostra que~· no fundo, a Meilsi:tgem do Presidente João Baptista Figueiredo ao Congresso, lida ontem, inovou muito póUcu:
.. Contüüia dando a impressão de vivermos em dois países. Um,
ilusódo, -daS Versões, das intençOes c das composições "traduzidãs e-m
suas 123- p-ágitias.- Outro, real, onde -os fatos; a começàr p-elos fatos
polítícOS~3cOn1cCCril-~ú1út-igem-ao que fái -escrito". A abertura é citada, como o compromisso democráfíCO -do- prêSfdente; ma:s do"s casuísmos, da intolerânclc.ÇdaS mutla"nç<i.S às regi-as do jogo eleitoral,
da perplexidade e da falta de regulamentos estáveis não se falou. O
País que leu, lendo premissas no m1riimo discutíveis; poiS irrealizadas, nada tem a ver com o Pais ciue ouviu, -õüvh1do no mãxímO.Pro:
messas. ,
E mais adiante:
Coino absorver, assim, à luz do que foi esáito e lidO, o paco-te
de novem_bro do ano passado, alteração franciSCãmi, jàmais diálogo?
Indaga a seguir:
Organiza a concórdia quem· estabe!Cce apiioríSt"!Camente- que
todas as regras são válidas para çlar a vitória ao PDS; ein novembro? Ou redüz ailtcigcinísmos qUem :disPõ"e, em·-seUS"ifseimls-se-cretos, de iilcontáveis pacotes em vias de c3Jr sob.re 6- Cángresso?
Vale repetir, a mensagem possui pouca relaçªo com _a realidade, ou com os fatos que nos últimos doze meses exprimiram -a-reali-

dade.
Por isto me·smo é-que; como Líder dõ PrÇftnrneStes -últlrrios d_oze-mese5,
achamos do nosso dever. antes de passarmos a liderança a outro compa·nheiro, trazer este testemunho para dizer que as palavras do Presidente,lidãs ontem no Congresso Nacional, podem ser muitO beni. escritas, podem até ter a
síntese de um idcário muito ctogiávcl; mas, na vetdade, nãO correspOndem aO
comportumento que vem tendo o Poder Executivo no Brasil. O Sr. Humherro Lucena- Permite V. Ex~ Urii aparte?

O SR. MARCOS FREIRE- Sím, ílusJrc Senador.
O Sr. Humberto Lucena- Em primeiro lugar, ao ouvir de V. Ex', insis-;.
tentemente, que está deixando a nossa Liderança no Senado Federal, achei de
bom alvitre urna palavra, creio que_em nOme de todos_ os_ companheiros, de
homenagem_ a sua atuaç~o à frente de nossa Bancada durante"o último ano le~
gislativo. V~ Ex', e;videntemente, não nos_ surpreendeu, nem aos seus adversários e nein-à NaÇão_._Po.ssuidor que é de altas qualidades de cultura, inteligência e talento, V. Ex~ colocou-as _todas a serViço dO seu patriotismo e pôde,
nesse pouco tempo, realizar uma gestão das mais efiCientes; -das mais profícuas na Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. V. Ex~
deixa-nos mais pela circunstância de sua candidatura ao GoVerno "de Pernambuco, que v:ai lhe absorver todo o tempo na campanha eleitoral deste ano. E,
ao lhe abraçar, em nome dos companheiros, quero desejar a V. Ex•, no decurso da sua campanha, tod(}êxito possível, para que Pernambuco possa se reencontrar com o seu povo, elegendo um homem, de sua categoria, seu GoVernador.

O SR. MARCOS FREIRE- Muito obrigado.~
o Sr. Humbúto Lucena -~Di oUtra parte, cíuãnto

à M-ensagem Pfesidencíal, no que tange à reclamação do senhor Pi'CSíden:teda-Repi:íbiiCã-de~que
nós, das oposições, teríamos fugido ao diâlogo, V. Ex• jã _colocou muito bem.
Não é verdade. Nós tivemos- várias teritativas dé díálOgo dentro- do COngresso
Nacional, particularmente no Senado Federal, e todas malograram de tal sor-
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te que isto tudo-noS levou, anOs Senadores das oposições, a um seOtimento de
total fruStração. E, por conseguinte, o que restou foi o inteiro descrédito do
Governo perante todoS nós. Então, hoje, serâ preciso- um esforço muito grande para que esse diâlogo volte a ser "reiniciado. Mas, nós todos somos políticos, sOmos democratas, estamos na Casa_ do povo, e não haverá de ser com
intransigênci_a q_ue fiavererros de tentar solucionar os problemas nacionais.
Mas, a total incredibH!dade_do at_uat Govt:rno é o ponto que deve ser destac_ado neste momento em- que V. Ex~. com tanto brilho, faz seu pronunciamento
da tribuna do Senado Federal.

O SR. MARCOS FREIRE -Agradecemos ao Senador Humberto Lucena, sensibilizado por suas palavras a respeito da nossa atuação, mas, dos
méritos que .POfV6ntlirã se possam apontar, ao lOngo da nossa atuação, nestes
últimos doze meses, nós os devemos, evidentemente, ao trabalho de equipe, à
c6Jaboraçã0 e à contribuição valiOsa de_ tOdos aqueles que integraram e que
iritegrani a Bancada que tivemos a honra de liderar.
O Sr. Leite Chaves- V._ Ex' permite um aparte, nobre Senador Marcos
Freire?
~o_ SR. MARCOS FREIRE---: S:o':' prazer, nobre Senador Leite Chaves.

O Sr._ Leite Chaves_- Praticamente V. Ex' está-se despedindo da Liderança, eleit?_ que foi pelo -prazo ~e doiS an?S, ~bre mão ain~a deste período
que aiitda esf~fia por__ se_ iniciar hoj~_. Chego a coÕstaf.ar, Senador,_levando
ainda em consideraçã~ o,utrC?~_f~_!q_~-~-~!é:!-_-'!Q~~a ccmvivêrl.cia de 7 anos, que V.
E~'- _ é, r~~ent~ ~m ~~o~-~,J!l_,de I?rincípios 1-~as_de profundos princípios. En'tãõ~-hoje irie faz-Crer Que não foi por outra razão que, Cleito prefeito de Olinda em 1978, adveio o Al-5, e V. Ex', saindo de uma eleição das mais vitoriosa~. !_ec_usou-~e a:-_tomar:po_S_~e~ re_c:usoU-Se _a ãSsui:nir--o posto pelo qu~l tanto
lutara, poique-05 fatOs- mudaram_ejá não eram as mesmas as circunstânciasdentro das quais V. Ex' foi eleito e que teria de exercer o mandato. E hoje y.
Exl, ·c-omo anteS, defendera o rodízio e está permhindõ o-r-odízio, admitindo
rrlclimõ que~ nesse final_ de mandato!_~i~da possamos ter uma outra liderança.
Es,tamos certos ~e qu_e:a can1panha de ~er~ambuco lhe haveráde tornar muito tempo, mas rlão seria esse õ-empedtho -ftindamentat para que V. Ex• abris~
se mãõ deS-se período que ainda lhe rçsta. A nossa certeza é de que aquilo que
V. Ex• defendia quando postulava a liderança está-se concretizando agora,
que- ela deveria ser objeto -de ConSt<!.O!!!__r_9díz_io _e que deveria ser objeto de
constante fiscalizaÇão e afirmação- da vontade da Bancada. V. Ex• foi um
bom Líder, sob'retudo nestes último.s dias, quando procurava, com o Gover~
no·, concerta"r alguma-·coiSa'que não safSse-tão· violentadora da vontade da
Nação, que seria essa Lei de Inelegibilidades. Transigimos- Ex-, participou-; atravessamos uma longa noite de vigília, começamos uma Sessão às 9
horas da manhã e fomos às 7:30 dã-m8nhã seguínte, e se concretizou um acerto, um acordo. Mas, quero confessar a V. Ex' que, no fina( daquela noite, eu
saí relativamente frustrado. O Goveino, qUe terlninou conco-rdando com algumas coisas, rne deu a entender qu~ já estava com algumas premeditações
para, inclusive, ilaquear a nossa boa fé. Hoje, posso testemunhar que, aprovada ~quela lei, inclusive reconhecendo a incorporação, posso assegurar a V.
Ex, __que, elemento da mais alta expressão do Executivo, está procurando cercar, está procurando coagir, está procurando, de Ja( sorte, eliminar a v:ontade
livre do Tribunal SUperior Eleitoral, que temo o risco de que, em decorrência
disto, possamos até ver a repetição triste daquele episódio que foi o julgamento do PTB. Posso assegurar a V. Ex' q_ue está havend_o isso. Concordaram,
flã.quele dia, com a lei, admitiram inclusive a ressalva da incorporação nos
term_os de~disposi_tivo ali expresso, mas, por outro lado, estão faze_q.do um assédio ao Tribunal, de ta( sorte que Vãõ comprometer a honri desse-órgão da
J~tjs:a brasileira,_ Tenh_o __Q _receio__de__que essa pressão, ess"as influências, esse
clima de pers1.,1a~ão, vcnh<J.m cpmprometer, hoje à noite, um julgamento qu_e _
poderia sú um apan_ágio para u~~- das Cortes Superiores deste_ País.

v:

O SR. MARCOS~FREIRE ::_Somos gratos, também; ao nobre Senador
Leite Chaves, as referênCias (rue fez a nossa- atuação, já que o ilustre representante' do P::ifan-á invocou o princípio- dO rodízio que defendemos údorosamente anteriormente. E, queremos esclarecer -que, na verdade, este é um dos
motivos, talvez o ·suficiente p'or" 5[ 56, para fazer- com Que nãci aceitassem. os "a
uma recondução. Dizemos reconduçãO porque escolha de um líder não tem
um termo propríamente prefixado pelO Regimento da Casa; à cada início de
Sessão_ Legislativa cabe à bancada apontar o nome daquele que vai liderá-la.
Portanto, rigorosamente falando, seria anual essa escolha, que poderia então
ser reconduz!t;fa,._Ad_f!}W_W_9S mesmo qp_e nCLc:e_~sarítmlen_te esse rodízio não im- ·
plica em qUe l_!à() possa hav~r uma ela_sticida-çie por mais um ano. Mas, no
nosso Caso, atê independentemente de nossa candidatura ao governo de Per!!_am~uc_o, n~.o a_ aceit3.':"íamos, pçrgue _achamos que (ruem_ defende:U esse
princípio com todo ardor~ como o fizemos, não-adrriitiria em relação a:nós,
qualquer tipo de exceção.

a
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Por sua vez, no que diz r_espeito às pressões que estariam sen·do exercidas
junto ao órgão da Justiça, preferifl"l:OS continu_ar acr'e~itando_ que o Tribunal
Superior Eleitoral agirá como tem agido, com toda independência e não se
deixar"ã, portarito, acuar pOr pressões de qualquer tipo.
O Sr. Lázaro Barboza - Permite-me V. Ex• uma rapidíssima intervenção?

O SR. MARCOS FREIRE- Coll) prazer.
o Sr. _Láz_a_ro Barboza -_Eminente_ S_et:JadC?r

M~rç:ps _F:re_ire, falªr _9.a
atuação parlamentar de V. Ex• e de quantO V. EX• Soubih()nrar e digtiitíca:r ·a
liderança de nossa Bancada, seria um pleonasmo. Mas, quero neste_~parte
apenas- me congratular mais uma vez com V. Ex• pela ~rilhante apresentação
da tribuna, quando V. Ex• mostra mais uma vez a distância _estelar ent_re o
comportamento do Governo e o discurso do GoVern:o, a· Iylensagem Presidencial está, como" assinalou o brilhante jornalista C3r1os ·Chagas, a evidenciar
que vívemos em dois países inteiramente diferentes: O-discurso presidencial é
um, o do gesto, da mão estendida, do apelo ao desarm~ment_o dos espiiito-S,
mas a prãtiCa- eXercida pelo Governo é aiilda a mesma -ptãtica ditatorial que
tem marcado, de forma tão triste, esses quase dezoitO ã.riOs que nos separam
do Golpe Militar de 1964. Parabéns, ilustre Senador, pela análise perfeita,
ilustre, que V. Ex• faz da -Mensagem Presidencial.
O SR. MARCOS FREIRE- Obrigado, nobre Senador L_áza~o Barboza e ouvimos- õ nobre Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique San til/o- Apenas uma breve interrupção, Senador Marcos Freire, para dizer que, sem sombra de dúvidas, o ano de 1981 foiextremamente difícil para o País e para aS oposições: Tivemos aqUi de no_s submete·r-a
uma série quase infindável de ludibrias, trapaças, enganações, embromações,
protelações e por aí afora. O modo como V. EX• conduziu _o PMDB nesta
Casa não nos causou nenhuma surpresa. Admirador quejã somos de V. Ex•
de$de os tempos de 1969f 1970 quando ainda modestíssimo político no inferior-deste País, a atuação parlamentar de V. Ex•Joi s_empre uma rotina de
coerência em tornó- dos princípios que V. Ex• _defeiJ.de. Qosta.J:ia_ de d.eixar
aqui consignadO, juntamente com os_demais pa~es que se sentiram honrados
com a sua liderança, o nosso preito de gratidão e agradecimento.

O SR. MARCOS FREIRE- Agradecemos sensibiUzad.os ao Senactor
Henrique Santillo.
O Sr. Mauro Benevides _--Permite V. Ex•?

O SR. MARCOS FREIRE- Sim, nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides --Senador Marcos Freire, antes de mais 11:ada,
desejo destacar a maneirçtlúcida e clarividente com(l V. Ex~ aprecia, na sessão
de hoje, a Mensagem Presidencial lida ontem no Plenáfiu=-do Congress() Nacional brasileiro. E, por outro lado, desejo também oferecer o meu testemunho pela maneira exemplar e digna com que V. Ex• liderou a nossa Bancada,
conduzindo~a. em lances os mais difíceiS da vida_ político-institucional do
País, fazendo-.:o com aquela sapiência, cOm aquda ·competência, com aqúele
brilho que são inereil.tes a todas as suas at1tUdes na vida públi~ do PaíS: Qu~~
ro, portanto, como integrante da nossa representação, destacar este fato,
prestando, neste momento, a minha homenagem -a V. Ex•, e por uma natural
extens·ãu, ao-povo pernambucano, que certamente saberá escolhêMio como
seu governador quando abertas as urnas de 15 de novembro do corrente ano.

O SR. MARCOS FREIRE -Agradecemos a generosidade das palavras
do Senador Mauro Bcnevides, e atendendo a solicitiçãáda Presidência, concluiremos este pronunciamento.
Sr~_Presidenle, não é suficiente que--o Senhor Presidente da Repú.bhca
reafirme o seu compromisso de fazer deste País uma democracia, é neçessáriO
que_ele aja no sentido de que este País seja uma democrªcia. N~o nos engana~
mos que a democracia de um país não depende d_e um h_ome_m só_~ ~por isso
mesmo muito nos_Ç~.rrec~mos quand_ç> os_cori_fe4o~" _qficiªis__ ~firr:!l~_rp=g_~~- os
avanços e as conquistas que temos tido _n_estes úfUmqs_teropos~ ao lado cios recuos - se devem à vontade do Preside11:te da República. Não! devem-se
sobretud.o, à resistência dO povo, à luta que tem sido deseffipenhada, não apenas pelos partidos políticos mas por setores da sociedade brªsileira, por estudantes, por trabalhadores, por sindicatos, pela Igreja, por homens de todas as
categorias profissiOnais, que sabem que há solução para os problemas do
Brasil, mas ess_a solução passa necessariamente pela solução democrática.
Por isso mesmo, é muito pbucõ aTirrfiar que· haverã democracia no Brasil, e se criar toda uma série de obstáculos para que essa democracia se efetive;
porque só haverá democracia com lisura no Jogo eleitoral e nãO há lisura em
jogo éleitoral _quando as regras são_ alte_rada~ ao Sl:}bor dos momentos, das
contigências do momento -e doS i"ntCresses- dos gruPOS domín"ilrites-:---Portanto, é necessário que eSte PaíS se advirta que palavras sós são apenas_ palavras; são necessáriOs a tos e que se mantenha alerta a sociedade brast-leira, para que saiba que depende sobretudo dela, da sua_persistêncfa·e-da sua
vigilância a conquista da democracia que virá·,-mais diã menos dia, quer" cjú.ei~
ram ou não os poderosos_. (Muito bem! Palmas.)
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DJSCU.RSO PRONUNCiADO PELO SR, HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 2-3-S2 EQUE.ENTREGUE À REVISífO
DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, as atenções de toda a_Nação estão voltadas, sob a
mais ansiosa expectativa; pa:ra o início do julgamento, hoje à noite, pelo Tribunal_ Superior Eleitoral, da representação do Sr. Procurador Geral da Regúb)ica, --~em como de yários mandado_s de_ ~egurança impetrados contra o
pro-cesso de incorporação do PP ao PMDB.
·
Em v*~ias, oportunidades, dissemos_ que confiávamos plenamente na decisão da Justiça Eleitoral, pelo simples fato de que nós do PP e do PMDB,
cumprimos religiosamente não só a ConstituiÇão_em vigor, como a Lei Orgânica dos Partidos no seu art. 110. e parágrafos e, bem assim, a própria Instr.ução ·cio Tribun;:J.I SuPerior Eleitoral que houve por bem regular, através de
normas _de sua lavr~. ~-s proc_~sos de_ fusão ou incorporação dos partidos
políticoS.
Falo assim, Sr. Presldente, Srs. Senadores, diante da insistência com que
cfeterming~.Qos órgãos ~e llpprensa vêm alardeando o risco que correria, na
Justiça, a incorporação do _PP ao PMDB. Não vemos como, Sr. Presidente.
Não houve qualquer deslize por parte dos nossos juristas. O_que se quer neste
momento, é apenas confundir a opinião- pública. Alega-se, por exemplo, que
no caso.da.incorporação de partidos, ter-se-ia que agir de baixo para cima,
como se tratasse de uma fusão de partidos, ponto de vista que não condiz
Coffi- o que estã na Lei Orgânica dos Partidos, nem ta_mpouco na Instrução do
Tribunal a respeito da matêria. Pelo contrário, esses diplomas legais são de
uma clareza meridiana e estabelecem que, no caso da incorporação de partidos políticos, o proc_esso.s_e inicia de_cima para baixo, isto é, a partir das cOnvenç_ões nacionais até as rrhinicipais. E no cáSo concreto da incorporação do
PP e PMDB, já realizamos três converições nacio,nais, sendo de notar que a
última delas, a convenção conjunta para a eleição do novo Diretório Nacional do_ PMDB, obteve um quorum de presença fora do comum, ou seja, 87%
de Co-nvencionais dos -.dois partÍdos, o que bem representa _o pensamento das
-bãses_ partidárias_ a nível ffiuniclj,al, a nível regior1at e a nível nacional.
O Sr. Mauro Bimevides- Permite V. Ex• um aparte'?
- O SR. ltür-;fB-E:R.fO-lUCENA c:- "Com-muita honra, nobre Senador.
-""'"'()·sr. 'MCJ'Ur(/'Jii!ii"evideS' ~NObre· Senaâcir Humberto Lucena. as vistas
ãt'eni~is-Cfa· oPiníã'ó P'óblici-braSifeíici direcicinain-Se, mdarde de hoje, para o
n-·ibunal Superior Eleitoral, eX.atamente porque àquela Corte especializada
eSta?â--deddiitdO- em- torno d_e_ iinpugilãç~es -intei-pOsta-s- à -incoi'póração do
Partido Popular ao Partido do Moyimento Democrãtico Brasileiro. Acompanhei como m·embro da Executiva Nacional do_ PMDB todos os lances que
m<i.rc::idfm esse· áCõ'ntecimenló- hiStóricO da vida política brasileira. Posso diZer neste instante- V.., Ex• sabe disso tão b.em ou melhor do que eu- que
h-ouve uma Preocupação tanto do nosso Par_t_ido como da outra agremiação,
dO-PádidÕ PoÇitilar: liderado pelo Setlado-r Tancredo Neves, _em que se observa-ssem todos os dispositivos legais ·pertinentes. Então hã, por issu·, mais do
qUe a esperança, há à. Cedezii de que ó TSE,-"irifenso a·qualqú.er tipo de interferência, atue nesse pi"oceSsO Có"rrlO setnpre o fez, com absoluta imparcialidade,
e~·reco-iihéçá-à1egitiffildade desse processo, que-se cOnStitue nüma resposta altiva ao" Chamado "pacote de novembro".

O SR •. HUMBeRTO LUCENA.~ Muito grato, nobre Senador Mauro

Renevides<. A int~~ferênciã-de V. Ex• neSte 'debate é_ das_ mais oportunas.
-~~.Sr_ Presidente, Srs. Senadores, eu fiz p·art"e também de um Comissão Interpartiçl4_ría, composta de membros _do_ PP e _dQ EMDB, que vem acompanhan~o todo o processo de incorporação d~de_ os seus primórdi_os. Tivemos
o_cuidado_de realizar.r.eu_niões __e_.mais reuniõ~s~ varando as noites, inclusive
com a assessoria de jvristas -~o porte de um Marcos Hensi, de um Josaphat
Marinho, de um ArnaldO Malheiros, tendo concluído por um calendário que
tem sido _cumprido rig-otOsaril.efltedentro da lei~ o que me deixa absolutamente tranqüilo de cons_ciência e confiante na decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
A propó~jto _deste assunto da _m;:tior atu~lirl:ad~. para que conste dos_
A riaiS-do -Semido, leio -a segUinte nOta _einitida pelo- Presidente Ulys_s~s Çi_ui~
marães e -publicada amplamente pela Imprensa brasileira.
"A ipcoq~oração PP-P.MDB tem pelo menÕs quatro garantias.
Primeira: a Lei. A_incorporaçào não foi inventada pelos dois partidos, pois é expressarilente_~<filliUcl_ª_C?_ regulada na_lei. Segunda: aregula_me!1!açà9 feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem força
de lei, c foi se~vilffierit.C cumprida. Terceira: .consultas feitas ao TSE,
sobre matéria afim. como a: fusão, com votos de seus integrantes
vinCulados à matéria e norteadora_ dos_ partidos interessados, como
·comPrOV8'a defCSieláb~ra4.:i_~ pelO jlii-_i~tã~J~SãPh~ai -Marinho. Quar~
ta: há cerca de Um ano a incorporação o·cupa a opinião política do
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pais, através de milhares de notíCias~ entrevistas, parecereS de Juristas. O TSE tem pOdereS para, atr3.vês de instruções, sanar dúvidas,
preencher lacunas, dirimir contra-dições. Assíní tenl ãgido com respeito à legislação eleitoral.
_
O PMDB e o PP, índU.Sive cOm roteiro ,.elaborado por juristas
especialistas em matêria eleitoral, tornaràm público há- mes~s como
agiriam, com base na lei e nas instruções dÕ TSE. O TSE teVe a
oportunidade e competência -para~ -em tempo hábil, corrigir qUa-lquer interpretação que entendesse própria. Se nã() o fez é porque
considerou que o disposto na lei e suas próprias instruções disciPlinam com clareza a incorporação, bastando tê-las. Foi o que fizeram
o PMDB e PP, com a ·assessoria de um jurista do porte do professor
Josaphat Marinho.
o- niiriiStrô GTI6iios Leite, respaldado pelo miriiStro-Souza Andrade, ambos do TSE, fulminou a inconcebível e propositada tentativa de confundir fusão e Tncoq)oi-3ç.ão, quando comparou: "A fusão ê como amâlgama de chumbo com ouro, onde os dois metais desaparecem perdendo suas característiCas fundamentais. Na incorporação, o que ocorre é semelhante a uma transfusão de sangue. O
sangue de um partido desaparece nas veias do outro. Mas isto ê apenas uma explicação didâtica".
A justiça eleitoral existe para que as eleições se realizem, candidatos possam disputá-Ias, os partidos funcionem e tenham autonomia para que sejam respo·n-sãveiS-pelas decisões que tomarem. Salvo
em caso de má fé, dolo, erro grosseiro, o que absolutamente não
ocorre quanto à incorporação.- --- ·
Os tribunais eleitorais não são Cortes de Cassação. Nem Câmara de Depuração, c·omo acontecia antes de 1930, em que submissas maiorias governamentais, no Congresso Nacional, depuravam
ou não reconheciam deputados e senadoreS eleitos pela OposiçãO,
coincidentemente os mais talentosos e enérgicos. Precisa~ente para
evitar a impoSição de julgamentos políticos, prepotentemente ditados pela vontade do Governo, é que a justiça eleitoral foi criada,
sendo uma das bandeiras da Revolução de 1930, ao lado do voto secreto.
Recuso acreditar que o TSE possa depurar ou não reconhecer
os dois maiores partidos da Oposição, independentes para assumir a
atitude de integração. O PMDB o PP-cOrifiarain e confiam no
TSE, que hã muito conhece a interpretação que deram a textos legais, inclusive de sua lavra. O que não pode, data venia, é sobreporse à vontade política de milhares de filiados, manifestada em quatro
convenções nacionais livres, com a esmag3dora e representativa
maioria de quase 90 por cento, fato inédito na tradição partidária
do Brasil. .. .. .
.
. . . .
.
O Governo, que disc"iicionariamentejâ liquidou com 15 partidos, 13 existentes em 1964, bem como o MDB e ARENA, toma-se
agora de amores suspeitos pelo pluripartidarismo, como alardeia na
mensagem que acaba de enviar ao Congresso Nacional. Na verdade,
também pelo arbítrio, quer aviltá-lo em corda para' enforcar a opçã~
política e legal de dois partidos, como resposta competente ao "Pacote" eleitoral e como repúdio à sua diabólica tática de dlvir as _Oposições.
O PMDB e o PP juntaram suas forças para nas eleições substituírem homens e programas, que estão arruinando o Brasil e desgraçando os brasileiros. É isso que a prepotência, pela força e através de casuísmos e indevida representação ao TSE, pretende destroçar."
Sr. Presidente, Srs. SCnadores, são pafavras candentes do PreSidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Deputado Ulysses
Guimarães, às vésperas da reunião histórica do Tribunid SuperiOr Eleitoral
que vai jUlgar os recursos contra a incorporação. Desejo aplaudi-Ias do fundo
do coraçãO, porque se trata, Oo caso~- da voz de um patriota, de homem sério,
estudioso_ do Direito, de vocação politica definida e que, ao lançar à Nação o
seu manifesto, não teve Outra intenção- senão de ad·vertir a oPinião -pública
diante das ameaças de golpe que, à última hora, pudesse vir a ser desfechado
contra a incorporação- âo PP ao PMDB.
Vamos esperar com esperança, portanto, a decisão da Justiça que há de
falar mais alto em nome da cultura política e jurídica do Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

e
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOÃO CALMON
NA SESSÃO DE 2-3-82 E QUE,. ENTlfEGUE-Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
SR. JOÃO CALMON (Pronuncía o seguinté discú..So.r- Sr. Presi-

dente, Srs. Seriadores, não poderia deixar passar. sem um registro especial a
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íniciatiya_ da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil de dedicar a Campanha da Fraternidade deste ano à educação. E não o faço apenas pela escoM
lh3: çlo tema, mas principalmente pela precisão do enfoque adotado. Com
efeito, mostra a CNBB no desenvolvimento dessa Campanha a importância
da educação na valorização do homem e na correção das injustiças sociaís decorrentes da nossa péssima, desumana distribuição de rendã.
Ê precisamente isto que_tenho tentado mostrar, em minha longa luta em
prol da educação brasileira. Mais do que tl).do, constitui o ensino o mais rentável, o mais huf!lano e_Q mais iilçlolor mecanismo de correção das inegáveis
disparidades de_ renda que afet3m este e m·uitos outros países.
Foi" ainda o que mostrou, em mensagem dirigida à CNBB, o Papa João
Paulo 11. Após lembrar que :~a educação é desafio posto a todos os homens de
boa vontade_'', m~nifesta o PaPil_O desejo de que .. buscando responder ao desafio educação, todoS saibam sentir-se irmãos e encarnar o papel do bom san:taritanq_ em relação ao próximo desprovido, despojado ou ferido à margem
do caminho por onde avança a civilização".
Nada ~ais desejá~C?l~ ~.t_n.(!feiio, do que d_esencadear-se um imenso esfOrço pela educação, com a participação geral da sociedade. Po~ería_ry1os c_itar
vários exemplos de nações--em que--esfOrço semelhante foi coroado de êxito,
seja em campanhas, seja em movimentos mais sistemáticos, mas sempre com
dedicação da comunidade _e com ~stímulo do Estado. Unimos assim à iniciatiVa da-CNBB os vOtos de que essã. dedicação e esse estímulo sejam obtidos.
conduzindo assim .a uma nova,era para o nosso ensino.
Seria dispensável recordarmos aqui tudo o que jã fez a Igreja pela educação, nc:;:ste :País. D~de as Missõ~.s. jamais se retirou dessa batalha, embora
tenha sof~iqo várjos--golpes nesse_ longo caminho. E mesmo assim, não esmoreceu, preservando até hoje inúmeras instituições educacionais, das quais
muitas se inscn!v_em entre as de! rilais alto nível, de mais elevados resultados
na formação de cidadãos. Figuras como Anchieta e institutos como o Caraça
e as Pontificas UniverSidadeS Cat6licas constituem marcos da vida brasileira
e padrões de referência internacioilal.
Não se trata agora, porém, de um novo esforço isolado da Igreja. A mensagem que difunde a CNBB, endossada e assim reforçada pelo Papa João
Paulo II, é comunitária. Dirige-se--a tOtos os brasileiros, independentemente
de sua fé, de sua confissão religiosa. Ela extraPola o âmbito eclesiãtíco. Não
se busca fortalecer este ou aquele tipo de ensino, esta ou aquela instituição pe..
dagógica, este ou aquele magistério.
Nesse ponto a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é clara. O te_rmo educação, mostram alguns de seus mais ilustres porta-vozes, é empregado
nesta Campanha da Fraternidade em seu sentido mais glo_bal, referindo-se à
família, à escola, às organizações populares, aos meios de comunicação e
também à Igreja.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte, eminente Senador~
O SR. JOÃO CALMON-- Com muità.honra, nobre Senador.

O Sr. Humberto Lucena- -A exemplo de V. Ex•, aplaudo entusiasticamente mais esse passo gigantesco que a Igreja acaba de dar na sua ação renovadora inspirada no Concílio do Vaticano Segundq, ao dedicar a Campanha
da Fnlterníd3.de fleste ano à educaÇão e chamar a atenção do Mundo para o
que sigriifica o processo educativo, inclusive, em termos de conscientização de
todos os homens. Ninguém_melhor do que V. Ex•, um dos m3is assíduos freqUentadores desta Tribuna em defesa de maiores verbas para a educação para
fazer o elogio desta posição que acaba de tomar a CNBB. Meus parabéns a V.
Ex' pelo seu pronunciamento.
O SR. JOÃO CALMON- No.brecSenador Humberto Lucena, as palavras de V. Ex•, como sempre, constituem para mim, um novo e poderoso estímulo para continuar n-essa lUta em faVor da causa sacrossanta da educação,
tantas vezes relegada a plano secundário em nosso País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, prossigo com uma referência textual do
documento da Igreja C_atólica,_ através da CNBB, lançando a Campanha da
Fraternidade deste ano: A Verdade Vos Libertará é o tema desta Campanha.
Djz.Q manifesto da CNBB: "Se aceit-armos a vefdade sobre Deus e sobre
os homens, sobre a vida e sobre a sociedade. venceremos todos as escravidãos
e teremos aprendido a ser irmãos", disse à Imprensa o atual presidente da
Conferência.
Se a CNBB aponta a necessidade de uma reforma, qual a melhor via
para se chegar a ela do que a educação? Áo valorizar o homem sob todos os
seus aspectos, ao garantir até mesmo a melhoria de sua remuneração -ou
s_eja, do aumento de seus bens materiais- é a educação um eficiente instrum_ento de reforma, de renovação de nossas estruturas econômicas e sociais.
N?«? se trata a educaç_ão de_mostrar apenas esta ou aquela verdade. mas de assegurar a tOdos o dOmínio dos instrumentos para a procura de uma sociedade
melhor.
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Nesse documento básico da CNBB, há uma referêncíà. ao qüadro atu-al
da educaçãO brasileira que, surpreendentemente, contém um grãve erro que
sinto--necessidade de destacar, para retiticá-lo; na página 9 há o seguinte trê-cho: "Alfabetização". Mas, qual?" -pergunta o documento da CNBB. Em
seguida, lê-se esta afirmação: '•Houve, nas últimas décadas, considerável mobilização de forças para erradicar o analfabetismo no Br3sil. As eStatísticas
oficiais- acrescenta o documento- apresentam sign'íficativa l?ai_xa nos percentuais de analfabetos. Passamos de 50,3%, em 1950, para 10% ~-repito
para 10%, ein 1980: Os organfsl'nos públicos encarr_egado_s desa tarefa teiltam
hoje novos campos de ação, por considerarem praticamente vencida a tarefa
de alfabetização de adultos".
ConStitue para mim üma SlirprCsã esSe âescooh__e_ci_mento da Con(erência
Nacional dos Bispos do Brasil dos dados oficiais "do último_ censo, o censo de
1980. seria uni.a graça de Deus qu-e fosse verdadeira a afirmação do documento da CNBB, segundo a qual a taxa de analfabetos, no Brasil,jã desceu a 10%.
Desgraçadamente para todos nós, brasileiros, o censo de 1980, realizado pelo
IBGE, na base da técnica adotada pelo_Governo, qUe deseja fazer o jogo da
verdade, mostra um quadro muito mais vergonhoso, conforme passo a demonstrar.
O censo de 1980 revelou os seguintes dados:_os analfabetos; Com mais
15 anos, compunham, em 1940, 56,2% da população nessa fãiXa etâda; em
1950, eram 50,6%; em 1960, somavam 39,5%; em 1970, chegavam a 33,1%; em
1980, ano em que se realizou o censo, com o esforço-do MOBRAL.. que foi
um fracasso rotundo, eram airida 26, I%. São, porta rito, 21 milhões, 800 mil
brasileiros os nossos patrícios- que. cOrri maiS de 10 anos, não sabem ler e escrever e 18 milhões e 900 rilil os que tendo mais de 15 anos de idade igualmente não o sabem. Onde a CN_BQ fof_e:QCO]ilrar es::;;edado_para afirinar que o
Brasil, em 1980, tinha apenas 10% de arial(abelos, quando os documentos oficiais do IBGE, no censo de 1980. revelam um íridiçe cle__~n-ª-lfaj:)etismo _çia ordem de 26%; mais do dobro do oúmero_encontrado pela CNBB_e i_ncluí_dQ_OQ_
documento-base da Campanha Nacional de Fraternidade?
Há um outro detalhe mais gra~e._porque mostra _a divergência da CNBB
com um dos mais eminentes sacerdotes deste P~ís, o Padre José Vas_concelos,
que foi Presid_ente do_ Conselho Federal d,e Educação, Esse s_~ce~dote e _notável educador, nu.ma conferência proferida na Comissão de Educação e Cultu~
ra do Senado, fazendo uma análise da evolução do l}ascimentodo aluq_ad_o
brasileiro do 1~' e 2ç graus, portanto do alunad_o __do ensino funçiamen~í:!-1, chegou a esta estarrecedora conclusão: _se fosse mantido no mesmo rítmo de crescimento, das ultimas 4 decadas, o percentuál dos brasileiros em flor, que terminam o cfnsino fundamental, nós precísarfamos ainda de quase três séculos,
para que todos os_ brasileiros, até os quiJ'lZ:C anos -de Idade, teriF_in_assem a escola fundamental, que é o mínimo necessário para a integração de urna criatura à_ sociedade,
"
_ ·-~-~ ____ _ .
_
____ ...
Portanto, é estranhável que esse documento da mªjor seriedade, da
maior objetividade, de responsa_bili~ade,d_~_ÇN_BB; contenha uma afirmação
que todos nós desejaríani.Os_que fosse Verdadeira,-maS que~ infelizirieri!e, é
desmentida pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia ê Estatística,· responsãvel pelo censo de 1980.
Nesse mesmo documento, na página 10, a CNBB salienta:
~·2.6.4 Para corrigir esta situação é necesSárió"dest!nar recursos
muito mais vu1toSos para a educação. Atualmente, estes recursos, já
reduzidos e insufiêientes-, ·sãb g·astos em grande parte na sustentação
da gigantesca máquina burocrática e na conStrução de prédios, muitas vezes, luxuosos.'l
Realmente, numa CPI sobre ensino -superior, realizada na Câmara dos
Deputados em 1968, chegou-se á conclusão de que muitos_reitores do nosso
País têm inuíto maiS uma vo-caçã6arquTíetõniciido que educacion:H, por que,
princiPalmente algumas reitorias de Universidades federais São verdadeiros
monumentos primando pelo luxo e pelo exage-ro das instalações.
E prossegue o documentO da CNBB:
2:6.5 DCsta forma, ó -sistema escolar se torria um inst~u~entó
a mais de privilégio para PC?Ucos, c'?iltribtiir~."d? para aUmentar as
di~ânciaii cada vez maioreS entre riCO(e pbbrC:s (C_f. JóãO Paulo II,
"Discurso Inaugural de Puebla", 3,4; Puebla. 30).
2.6.6 Jusfificam-se eritão as--perguntas: QUaiS\ls crTtéfioS qúe
regem a destinação dos recursos pa~iôri_~l~ para_ edú.Caç~o? Que lugar ocupa na hierarqufa--de_valores dos poderes públiCCis a- educação
dos cidadãos? Por que tanta dificuldade em obt_er recursq_s na r<! e_c;lucação?
Sr. -Presidente, Srs. Senadores, como estainos vendo, essa batalha de que
participa todo o Se_nado d_a_ República, e não apenas alguns Senadores, está
sendo, aos poucos, gantuL Partiu daqui-ª iniCiatiVa~-da apresentação de uma
emenda à ConStituiçãô, viitCúlando obrigatoriamente_l2% do Orçamento ge-
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ra:l dã -UiiTão púa a Educação. Por motivos que não convém- focalizar, neste
momento, esta einenda foi torpedeada por decisão do •'Olimpo governamental". Entretanto a idéta coritinU:ã. prOsperando. Percorremos este País de ponta a ponta e j[l estamos vendo inscritas, noS muros de numerosas cidades, estas palavras: '12% para a Educação".
Esta inesm-ã tese foi apoiada :Por um COngresSo Nacional de Reitores, está sendo defendi~~ também pela entidade_ nacional que congrega todos os
prOfessores deste-P"aís.- Portanto, não há nenhuma discrepância em relação à
necessidade de se garanti! este mínúTio de I 2% do Orçamento geral da União
e de 24% do orçamento dos Esiados e dos Municípios para a Educação.
NÇ> ar19_passado, a_Eduç_ação so(~eu um tre:merido golpe com o corte de
rria!S de 86 bilhões de cruzei"ros da pi-oposta apresentada ao Poder Executivo
pelo notável Mini"stro da Educação, o General Rubem Ludwig. Felizmente,
graças à reação deste admirável titular da Pasta da Educação, houve também
uma pressão da opiníãó~j)úblíca, traVoU-se uma luta no Senado da República
e na Câmara dos Deputados, e foi descoberta uma nova fonte de receita para
Socorrer a área da Educação, que fofa ião gra:VemC-nte desfalcada. Portanto;
quando amadurece caçla vez maís_a idéia de que maiores rec.ursos financeiros
dev~~- ser destinados à Educação, não podernos admitir que a ãrea financeira
do GOverno insista, para equilibrar o OrÇamento geral da União, em cortar
Verbas precisamente na área que d_eVei-ia ser considbrada sagrada, que é a da
Educação.
Corri -o apoiO,· "agora, da Igreja CatóHcã Apostólica Romana, dedicando
toda a_ Campanha da Fraternidade à causa da Educação, recebemos mais
uma ajuda extraordinária pã.rã levar avante, até à vitória, esSa.- luta, sem a
qual o Brasil continuará a aparecer no AnuáriO da UNESCO abaixo de 80
paí~es em dispêndiàs públiCos com Educação, em relação ao Produto Interno
Bruto.
Muito obrigado. (Mult() bem! Pal~~ws.}
4

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 2.3.82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SI;:RIA fUBUCADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, SrS. SeriadoreS, já aO final desta sessão -~me dada a oportunidade de enUnCia:n::sre modesto discursO que é mais Uma t1úilatíva~da minha parte, de fazer
unrã'ttpr~dação sobre ã pres-ente-conju-nTur_::i"em que se efitonlnro·meu Ceará,
com a sua gente na esperança de que Deus se apiede da região nordestina, jã
coth as--suas terras molhadas por algumas chuvas que, se continuarem, poderão proporcionar uma boa safra, minimiZando, assim, a fome daquela pobre
geri te: Estamos ·retorriandó dos- nossos Estados, para o reinício dos trabalhos
parlamentares, como legisladores respaldados nos preceitos constitucío-nãis.=
Após uma convocação extraOrdinária do Congresso Nacional, encerrada
a·Is de janeiro pi'etéritO, ao retoYi1àrrrios do coriVívl<>"de nossos coestaduanos,
e de termos, corri. eleS, participado da vida políticá-soCial e económica doEstado, sentimos, de perto, as péssimas condições de vida do povo, principalmente o de baixa renda, já que ê desalentador o número de desempregados
que, dia-a-dia, aumenta, especialmente na Capital, se bem qUe o interior continua assistido pela emergência que, se defeitos ãpresenta, in-discutivelmente
ajuda, com parco salário, as famílias nordestinas a viverem em permanente
estado de subnutrição.
Parece, Srs. senadores, que se configura mais um ano de inverno escasso,
o quarto consecutivo, de acordo com as previsões_do CTA que, em momento
algum, as pus em dúvida, ta( a seriedade e honestidade dos_ estudos realizados
por aquele órgão de alto c_u_nho científico._
-~Sempre afirmei desta tribuna, ao r:eportar-me à seca do Nordeste, que
embora fossem os estudos do Instituto Aero Espacial de São José __dos Campos fundamentado_s em _dado_s_matemáticbs, susceptíveis de erros,- o certo seria tomar as providências para prevenir o--mal e não descrer do que vem se afigurando uma terrível reali_dade.
Acredito pillmente nU- ciência qllari"Cio--exercíÚlda por -pessoas competenteS-e de cçmproVadri idOneidade. A exposição a qüe assíStí, em comp-anhia de outros colegas Senadores, a
cargo de compententes técnicos do CTA, isto no primeiro semestre- se não
me falha a memória -de 1979, levou-se a encarar o problema com máxima
aie-rlÇãó; passando, de pí-onto à ad.vei-Hr·as-auto"dd"ades fedeniíS para o quãdro__cli~áti~o d~f~yorá~el ao Nor.d~~t~~ ~que recursos, na9uele mome~to, de
pouêa inontã. deVeriãrn ser e.nti-egues a' o CT A, para-que roSseni ativados os
estudos e a própria execução das tarefas normatizadoras do clima e das precipitações pluviométricas, através do MOCLIMA e do MODARTE, e já agora
do MODAESTE. visando müliiriilar Os efeíf9s ciüa§frófícoS~ de uma seqüência de anos com chuvas escassas o que, de certo, levaria a região Nordestina,
como já ·constatado está, a um crônicci_e·mpobrecimentO, o que de certo refle·
tirlã~~éO'mO-'est~- renetíildo";-nã -ecOnOmia da Nação.
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o- Governo do Presidente João Ffqueiredo, de logo, aciônou os órgãos
competentes para cuidarem do Nordeste que, infelizmente, esteve sempre entregue a sua própria sorte. O MinistériO do Intiríõr, pelo seu dinâmico tituiar
Min-ísúO Mário- David Andreazza, passou, então, a ativar um processo, inicialmente, de amparo às populações flageladas, procurando implantar- este
o seu real pensamento - uma pequena infra-eStrutur-a agrícola na-s peqUeilas
glebas.
Após o segundo ano de estiagem, fomi."ou-se um consenso das bancadas
nordestinas no Congresso Nacional, de que o_ importante seria o GoVerno Federal construir obras duradouras: grandes açudes, o barramento dos rios do
Nordeste que, mesmo nos anos escassos de inverno, chegam a transbordar,
como ocorreu no ano passado que choveu 23 dias no Cearâ, acontecendo de
açudes sangrarem, como o Orós e Banabuiú-_ e riOs trarisbordarem correndo as águas para o mar! Além dos grandes açudes, não deverão faltar incentivos, através da emergência, para· a consfrução ae pequ-enos e riiéd-ios açudes,
traçando concomitantemente, à sua jusante, uma malha rudimentar de canais
para irrigação, o que gãrantirá~ aOs pequenoS e médiOs- agricUitO:rCS:, o pfantio
de cereais para a sua subsistência e, até mesmo, para comercialização.
Uma vez barrados os rios do Nordeste, às suas margens se implantará,
também, um sistema de irrigação por aspersão~ com motobombas e eletrobombas, adquiridas a baixo custo, graças à intermediação do DNOCS, que
passa rã a contar, para isto, com recursos do próprio MinistériO -do Interior.
Os grandes projetes de irrigação, alimentados com as águas dos graildes
reservatórios, precisam, os já existentes, serem reativados e concluídos,
aproveitando-se milhares de hectares de terras já desapropriadas, aguardando o racional aproveitamento, para um desempenho agrícola inestimável.
Sr. Presidente e Srs. Seandores, para que V. Ex•s tenham uma idéia do
que representa para o Nordeste a irrigação com o aproveitamento dos mananciais jâ exístentes eu lhes direi que, no ano de 1981, previsto com ano de·
~'pique" pelo CTA, com apenas 23 dias de chuvas no meu Estado, a safra
agrícola fái maior do que a de 80, graças exatamente ao aproveitamento das
terras pela irrigação.
O maíor rio seco do InundO, o noSsO )a:guadbC, depois de perenizado
com a colocação da válvula dispersara na barragem do açude de Or6s, passaram as águas a irrigarem as suas-rriargens, e quem quer que viaje pela BR-116
até a cidade de Icó, ficará encantado com aquela vegetação verdinha que faz
gosto, de onde o sofrido agricultor irã apanhar o seu feijão, a macaxeira, a
mandioca e até o milho para a sua alimentação.
A irrigação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, será a redenção do Nordeste, a isto somada a sua vocação mineral!
Tudo indica que mais um ano de supremas dificuldades a região nordestina terã que enfrentar.
Permita Deus que ao menos chova para aumentar as águas dos açudes
maiores e encher os menores para que não pereça o reSto da pecuária do Nordeste, e, até mesmo, o ser humano, que não terá· aonde buscar o precioso
líquido. O quadro de desespero, que se apodera da atormentada e sofredora
gente do no_sso médio-setentrião, bem poderá modificar-se, bastando que
Deus se apiede do seu permanente sofrer.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Com prazer, concedo o aparte ao nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Acompanho com interesse o discurso de V.
Ex•, e devo dizer que, do mesmo modo, sou um entusiasta da irrigação para o
Nordeste. Acho que, realmente, é sobre este ponto que nós, nordestinos, de~
vemos insistir junto -ao Governo central, no sentido da.recúperaçãO dá.s zonas
semi~áridas daquela sofrida região. Infelizmente, porém, nobre Senador AI~
mir Pinto, sabe bem V. Ex" que, apesar dos planos mirabolantes que o Governo tem anunciado de 100, 120 a 130 mil hectares, até hoje não estamos- no
N ardeste senão na casa dos 30 a 50 mil hectares.
O SR. ALMIR PINTO - Na casa dos 46 mil hectares.
O Sr. Humberto Lucena- Portanto, muito distante das metas propostas
pelo Governo, no I, II e III PND, o que ê uma pena. O qUe se ã.lega é que a irrigação é cara.
O SR. ALMIR PINTO - Eu apenas perguntaria a V. Ex• e, indiretamente, ao Governo: o que é mais caro? Se não ê a-láiiação ·que eStá :SãstandO
rios e rios de dinheiro, sem muito proveito para o Nordeste. Aí é que está.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex" já deu uma boa resposta. Mas ~u colocaria mais dois pontos fundamentais: primeiro, que apresentei ao Congresso
Nacional, está em curso, aliás do conhecimento do Ministro do Interior que a
aplaudiu, uma proposta de emenda constitucional que--destina um percentual
de receita tributária exclusivamente para o custeio de projetas de irrigação no
Nordeste. Por outro lado, tenho tido conhecimento de que a experiência vitoriosa, aqui tão bem anunciada e defendida pelo nobre colega Senador Alberto
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Silva, riO--PiãUí, da chamada irrigação- por gotefa~efito, alcançou
fantásti~o, _s_obretudo no Estado do Rio" Gtanq.e do Norte. Ali há, por exemplo, uma p~Üpriedade_ qu_e pertence ao ex.:-.àoverna~or Tarcfsio Maia, que, ao
q-ue sei, eStá produziluiO milhares êffiilhãres de_q-uilos de melões por dia, melões qu_e são não só vendidos no mercado interno c:orno exportados; isso tudo
graças à Irrigação Por gotejameQto._Ao que me dis-seram, o que se torna caro
é_ o Tiivestime-nt<f~o poço, poi(júe tefn que sC?r um poço de graTide pfofurldldãcfe, de_ cerca de 30Õ metros. Mãs conseguido o poço nessa profundidade, então a água que dai ·vem asseguia Ogotejamento e, por Conseguinte, substitui
plenamente a falta de chuva naquela região. Então, veja V. Ex" que nós já temos, muitas saídas para a solução do problema. O que é preciso é uma decisão política: é se dar à irrigação do No!deste prioridade absoluta.
OBR: ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex• li pena não estar
presente o nobre Senador Agenor Maria, porque conheci, lá no Rio Grande
do Norte, entre as cidades de Mossoró e Açu, uma plantação da companhia
EIT, também de melões, de frutas, que dâ_ uma produçã_o__ ~té para _exportação. Não afirmo bem e lamento não estar presente o nobre Senador Agenor
Maria para confirmar as mínhas palavras.
Mas, nobre Senador Humberto Lucena, eujã me referi, por algumas vezes, desta tribuna, àquela visTta que fizemoS -ao Nordeste. E presente está o
rtfet.fhobre colega de Sa~ta Catarin~. o Senador Evelásio Vieira, que participou da comitiVa, juntamente corri os Senadores Paulo Brossard, Mendes Canale e outros Srs. Senador~· _ Tivemos oportunidade, por exemplo, de lá no
·ceará vistarmOs "o Pró]eto Curu-P~raipaba, de irrigação; projeto este com 9
mil hectares de terras desapropriados, prontos para serem cultivados.
Poi~ bem, desses 9 mil hectares do Projeto Curu-Paraipaba, apenas 3 mil
hectares são cultivados, com excelentes resultados.
Lá no Estado de V. Ex", Senador Humberto Lucena, a Paraíba, visitamos São Gonçalo. No Piauí, estivemos em Fronteiras, também um sistema
qpe poderia ser melhor aproveitado. Quanto ao método pelo gotejamento
como ·aconselha o nobre Senador Alberto silva, é de resultado positivo.
Quando juntamente _com o Senador Josê Lins, participei da inauguração da
válvula disp~rsora do Açude Orós, integrando a comitiva do Sr. Ministro do
Interior, visitamos dois projetes sertanejos. E já, de uma feita me referi a este
fato, em cjue um cidadão patriarca, pai de 17 filhos, estava satisfeitíssim-õ com
o seu poço amazonas, sendo a água utilizada de maneira quas-e idêntica, atrãvés de pequenos ..chuveiros" numa aguação dos seus 5 mil hectares plantados. e com a colheita assegu~élda, o que garantirá a estabilidade da numerosa
família, do intrépido nordestino.
Esta ê a grande realidade. Isso é que é necessário ao Nordeste.
Por consegufrite, não se âiscute: o problema do Nordeste é água e irrigação. ~ necessário silber aproveitar a pouca água de que dispõe o solo nordestino, e não deixar que ela se evapore, como vem acontecendo aos grandes
mãhanciais c0ffi6 Orós, Banabuiú, no Ceará, e nos grandes açudes da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Nordeste, enfim.

O Sr. João Calmon - Permite V. Ex• um aparte?
_ O SR. ALMIR PINTO- Com todo prazer, nobre Senador.
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Almir Pinto, para ilustrar a tese
que V. Ex• está defendendo com tanto brilho. devo destacar que é muito comum, em nosso País, querer atribuir-se esse quadro negro da situação do
Nordeste apenas ao pessimismo das bancadas nordestinas no Congresso Nacional ou, então, à suposta má vontade da Oposição em relação ao Governo
Federal. Entretanto, acaba de ser lançado no Brasil um livro de memórias da
maior impo.rtâri.cüi, -do Marech3J Cofdeiro de Farias. Com a sua extraordinária autoridade de ex-Ministro do Interior e de ex-Governador de Pernambuco e como um dos líderes mais importantes da Revolução de 1964; o Marechal Co_rdeiro de Farias não hesitou em suas memórias, em proclamar que a
situação do Nordeste do Brasil é hoje muito pior do que antes de 1964. Agora
não hã mais nenhuma justificativa para se querer debitar à mâ vontade da
Oposição ou ao pessimismo das bancadas nordestinas, esse quadro tenebroso
do Nordeste, que tende a agravar-se cada vez mais desde que, desgraçadamente para todOs riós, uffi Presidente nascido no Ceará, que por sinal foi um
dos mais notáveiS-estadis~as deste Pais, o General Humberto de Alencar Castello Branco, fascinado pela inteligência do seu Ministro do Planejamento,
Roberto Campos, tomou a infe1iz iniciativa de permitir que fossem. OesViados
para o Centro e para o Sül do País, recursOs também para a pesCa, refloresta~
m~nto e turismo, que se deStinavam antes eXClusivamente à SUDENE. Foi
-urft3grave falha do Presídente CaSfello-Branco que, cOmo pertencia à condição humana, era naturalmente passível de cometer erros. E realmente cometeu um gravíssimo erro, cujas conseqüências V. Ex" está comentando neste
momento com tanta objetivfdade, com tanto realismo. Muito obrigado.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex• Conheci bem o
Presidente Castello Branco como militar. quando inclusive comandava are-
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gião do Ceará, o IV Exército, e eu era Deputado pelo Ceará e Presidente da
Assembléia. Sempre via no General um certo escrúpulo, aliás; o qtie aconteceu também com nosso Ministro José Unhares que1 quando Presidente da
República, tínha aquele escrúpulo de não dar muita coisa para o Nordeste
para não causar qualquer mágoa às demais regiões. Esta é a grande verdade:
foi um pouco mais de escrúpulo, e digo isso em favor do-nosSo saUdoso Presidente, porque ele era um homem que queria muito bem a sua terra. Ele sempre me dizia: .. Deputado, sou filho de 4 Estados" -devo dizer a V. Ex•,
nobre Senador, que ele me tratava com muito respeito; era um homem muito
sério, educadissimo e de uma lhaneza a toda prova; A todos tratava bem, era
um homem notável, Castello Branco- .. tenho o Piauí, 1erra dos meus p-ais;
tenho o Riá Grande do Sul, a quem devo a minha formação moral e militar,
no Colégio Militar do Rio Grande do Sul; tenho Minas Gerais, onde fui buscar aquele anjo tutelar que foi Dona Argentina Casiello Branco"- sua estimada esposa,- ''e o Cearâ, onde de fato nasci." Ele tinha verdadeiro enternecimento por todos esses Estados; homenageava a todos eles, mas o que na
verdade acontece é que quando o nosso Ceará está com representante no Governo, fica um pouco tímido, se reveste de um certo escrúpulo e não faz aquilo que na verdade deveria fazer.
_ __
Mas, retornando o fio deste modesto pronunciamento, todos nós do
Nordeste, voltamos do recess_o satisfeitos. Eu, por exemplo, deixei o Ceará
chovido; chuvas finas, mas ninguém pode dizer que o inverno estã pegado: o
inverno como bem- diz a imprenSá, é um tanto "lavrado" e o próprio governador do Estado, Coronel Virgnio Távora, na reunião da SUDENE, falando
sobre o golpe financeiro por que vêm de passar os Estados e Municípios, com
o corte no Fundo de Participação, aSsim se expressou:
Como muito bem acentuou o Governador Virgflio Távora, não
se tem elementos para afirmar se haverá ou não inverno, no corrente
ano, pois as chuvas são esparsas, atingem apenas uma parte do território estadual (no caso do Ceará), não se tendo verificado_ até então
grandes precipitações pluviais capazeS- de assegurar o armazenamento d'âgua para o fim do ano, nos grandes e médios açudes.
Tem sido um invernb que nós chamamos criador, com chuvas finas, molhadeiras, mas não choveu, não caíram chuvas que enchessem os açudes, mesmos os pequenos.
Até o momento, afirmou o Chefe do EJo>ecutivo c_eareoie, a situação é de espectativa, sendo "leviandade fazer qualquer prognóstivo sobre o comportamento climático em 1982".
No ano passado houve uma grande euforia quando as chuvas começaram a cair no Ceará, chuvas fortes! Basta lembrar o que _eu afirmei, que o
grande açude Orós e Q B~n_abuiú, que é segundo _em grandeza~ sat:tgraram
bem como quase todos os açudes pequenos e !nédios. -Mas, nobre Senador
João Calmon, a nossa Fortaleza escapou por um milagre de ver a sua população privada de água potável! V. Ex• sabe que abastecia a capital cearense o
Açude Acarape do Meio; Não fosse a visão dos goVernadores ·anteriores e do
atual Governador Virgílio Távora, que imprimiram üni i"'Ufuo muüo acelerado na construção de dois grandes açudes: o Pacoti e o Gavião, que, reunidos,
somam 500 milhões de metros cúbico-s-d'água e, por sorte, encheram com as
chuvas do ano passado, o pior poderia ter acontecido ao fortalezense~jâ que
o velho "Acarape do Meio'' que abastecia a grande cidade, praticamente secou!
Não vai aqui nenhum exagero de minha parte, quando afirmei que a população de Fortaleza deixou de morrer de sede porque o Governador Virgílio
Távora, com o decisivo apoio do Ministro Mârio Andreazza, conseguiu, em
tempo hábil, concluir a construção dos dois grandes reservatórios que hoje
abastecem a loura capitã.l alencarina.
Não fora o milagre caído dos céus, estaríamos assistindo os nossos irmão
passando por grandes aflições-, pela falta da preciosa linfa.
~ta, meus colegas, a real situação porque atravessff o Ceará, e porque
não dizer os Estados do Nordeste que esperam e confiain, primeiramente em
Deus, que, de certo, dará aos nossos governantes a inspiração e os rDeios para
o exercício de uma política bem dimensionada, visando soerguer a economia
nordestina, praticamente dizimada no decorrer da maior seca que o Nordeste
conheceu.
E isso foi dito_ pelo próprio Superintendente da_SUDENE, Dr. Salrnito.
Esses três anos de seca se constituíram na seca mais demorada e mais, devastadora do Nordeste brasileiro.
Muito obrígado. (Muito bem! Palmas!)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA
14 DE JANEIRO DE 1982
Ãs dezesseis horas do dia quatorze dejanei~o de mil novecentos e oitenta
e dois, presentes os senhores Senador Bernardino Viana e Deputados Renato
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Azeredo, Pedro Faria, Maurício Fruet, Sebastião Andrade e Cardoso Alves,
sob a preSidência do Senhor Deputado Bento Gonçalves, reuniu-se o Conselho Deliberativo ~o Instituto de Previdência dos Congressistas, a fim de tratar de assuntos diversps.-:- Lid.a e aprovada a ata da reunião anterior, o senhor Presidente, na oportunidade do reinícío de mais um a-no de atividades,
dá as boas vindas aos companheiros desejando que o ano íniciante seja profí~
cu o, repleto de realizações e felicidades para todos, desejando ainda, que com
a ajuda de Deus e dos membros do Conselho, o Instituto prossiga na reta dos
seus- objetivos e Tiiteresses dos segurados. A seguir, o senhor Presidente diz da
necessidade do IPC rever sua taxa de juros para empréstímOs e financiamento
especial, tendo em vista fatores contingenciais causados pela inflação, uma
vez que o percentl!al atual não _chega, sequer, a cobrir a desvalorização da
moeda, sendo que as instituições bancárias foram liberadas para o reajuste de
seus percentuais. Apresenta ao Conselho Deliberativo projetO de resolução
corrigindo as re$pectivas taxas, que, discutido, é aprovado, unanimemente,
transformando-se na Resolução número setenta e oito de mil novecentos e oitenta e doU;. Em continuação, são relatados, com pareceres favoráveis e -aprovãdos por unanimidade, os seguintes processos:- de recolhimento ao IPC de
contribuições devolvidas, nos termos do artigo dez da Lei número seis mil,
trezentos e onze, de mil novecentos e setenta e cinco, do senhor Deputado
Rafael Faraco; - de concessão de pensão a: Mariano Gonçalves Aguado,
Raphaei Gigliotti, Expedito Quintas, Arlette Bretas, Maria Eugênia Rebello
de Aguiar, Oswaldo Soares, lsolete Alves Cavalcanti Ferraz; e os deferidos ad
referendum do Conselho pelo senhor Presidente: - de Elza Caldas Rocha,
Jairo Therezinho Leal Vianna, José Paulo Silva, Lêda Ferreira da Rocha,
Raimunda Pompeu de Sabóia- Magalhães, Manoel Ribeiro de Marins Filho
ficando liberado para este, apenas os dez por cento do valor da pensão da viúva que cabe ao filho menor e cinqüenta por cento sobre o seguro de vida até
posterior decisão;- e de concessão de pecúlio referente ao Decreto Legislativo n9 29/81, a Isolete Alves Cavalcanti Ferraz, viúva do ex-deputado Paulo
da Silva Ferraz. Pros_seguindo, o senhor Presidente Deputado Bento Gonçalves propõe seja consignado em a~a um voto de pesar pelo falecimento dos senhores Deputados PaUlo da Silvã -Ferraz- e Djalma Aranhã- Marinho, que é
aprovado por unanimidade. Em seguimento, de acordo com o dispbsto no artigo quinze, alínea "d", da Lei número quatro mil, duzentos e oitenta e qu'aM
tro, de mil novecentos e sessenta e três, regulamentado pelo artigo treze, alínea "c" do Regimento Básico do IPC, o Conselho aprecia e aprova o balancete patrimonial e o demonstrativo das receitas e despesas relativos aos meses
de novemb-ro e dezembro de mil novecentos~e-oitenta e um, e o balanço patrimonial referente ao período de 19 de janeiro a tririta e um de dezembro de mil
novecentos e oitenta e um. Em seguida, são apresentadas propostas para instalação de pãra-raios nos galpões localizados no SIA, de propriedade deste
órgã-o, atendendo à solicitação da Câmara dos Deputados, locatária dos mesmos. Entre as propostas apresentadas 'foi -a-pfoVãda a firma DALPLINEngenharia, Comércio e Representações de Material Elêtrico Ltda. que apresentou orçamento de duzentos e quatorze mil, duzentos e noventa cruzeiros,
sendo assim, concretizada a instalação. O Conselho Deliberativo examinou a
situação financeira do InstítutO -tendo em vista o reajuste de vencimentos determinado pelo Governo Federal, que de acordo com a Lei número cinco mil,
Oifocentos e noventa e seis, de mil novecentos e setenta e três, deverá incidir
nas mesmas proporções, na folha de pagamento dos pensionistas deste Insti~
tuto. Após minuciOso exame verificouse que haverâ um déficit, a partir da
concessão do reajuste, superior a dezoito milhões mensais, concluindo-se pela
autorização ao senhor Presidente para entrar em conta to com o Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador Jarbas Passarinho, a fim de se encontrar uma forma para obter recursos que supram o referido déficit, possibilitando assim atender as necessidades básiCas da folha de pagamento dos pensioiiTs:ras. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos é encerrada a reunião. E, para constar, eu Wilson Pereira de Carvalho,
Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, serâ assinada
pelo senhor Presidente. Deputado Bento Gonçalves, Presidente.
INSTITUTO DE PREYIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Cóli.Selho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
nos termos da competência estabelecida pelo art. 15 item "d" da Lei n9 4.284,
de 20 de novem-bro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas referentes ao mês de novembro de 1981, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa
ordem, satisfazen'do assim as exigências legais.
Brasília- DF, 14 de janeiro de 1982.- Conselheiros: Pedro Faria- Deputado; Aldo Fagundes ~ Deputado; Renato Azeredo - Deputado; Maurício .Fruet - De_Qutado; SeQ.astião Andrade- Deputado; Cardoso AlvesDeputado; Bernardino Viana - Senador.
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INSTITIITO DE PREVIDF.NCIA DOS CONGRESSISTAS

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
nos termos da Competência estabelecida pelo art. 15 item "d" da Lei n"?4.284
de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balanço Patrimo-
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nial e dos Demonstrativos das Receitas e Despesas referentes ao período de
]'?~J a 31-12-81 e do mês de dezembro de 1981, é de parecer que os mesmos se_
encontram,corr.etos e_ em boa ordem, satis(azendo assim as exigências legais.
Brasília·DF, 14 de janeiro de 1982. _-Conselheiro Deputado Renato
Azeredo- Conselheiro Senador Bernardino Viana - Conselheiro Senador
Nelson Carneiro- Conselheiro Senador Agenor Maria- Conselheiro Deputado Cardoso Alves.
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loi<ol\,,''1•,·.·

i13l- ~-- C/Chc~• u Trândto
7131 - C.UXa EconÕ.ica F..t.l'al

7133 - Open

7212 - DepÓsitos BançÚ<ioa

C/?rUt;> Fixo

D:I.Y~raoa

7217 - Fundo de Iavuti. .nto
7218 - AçÕ..a do

Ba.~~oo

TJ-679,68

7225 -

Empr. SJ..plD& a 1\io Anoc:i:odo&

72:1J-

bopro

C/Aplicação Eapach.1

T/~79,66

gu,,I;J6,0Cf

9t.J.,I.)5,00

93ol62.113& 1 23

8].160.235,73

do Bruil S.A

?221 - Emprésti..,. SL.pha

4,060,00

128.9',?0,/,.Z

I0,52J~l20,S8

13.921.652..3:)

226.447,00

591.123,00

4·958·333,27

6.749·999.98

8.200 - l"C:~"OO tf: G.\JU~íH

!i•CCO,CCO 00

82.10 - 1\ondo O. Rewf"'&

t,.ooo.oco,oo

;.cco.coo,oo
t,.oco.oeo:.co

:ÉÉ,~

~.Sl"i.lá~ 1 22

231.061.583.77

1~3-398-657. 74

75·542-681,93

87.652.926,03

Bens I.Ó..oi&

59 ·753-581 .45

59·753-581,45

8.1,00- T'!':AJ:St$~.\5

!~
2.S<n.l83,05

2.88Z.382.2ll

8.3):)- slo mcfcr.L.
8330- R~..W.tado Oper&d.oN.l

7251 - Oontribo E:o:cra, Antarioraa a R•c•bar

01- Da. c'U......

577-61,.0,43

01 - Dc~trddoa AnteriOl"ff.&

577.:S!.O,l,J
l.772-003.Z0

Do S..n.o.do

(2-

C2 - Excrc:L:io AtuU.

1.5!.0,00

OJ - .obrl~~:atÓdo d.o. cia..-a
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i$~;29,00

02- Do S.n.o.do

7253- .Tu~ Bano:::rioa a Raco C/Pruo Fizo

T/.127.223,00

11.515.151,~0

,;J» ..;·;,!IVO

~
2.72!.,00

zz.~~.;n

PERltASE~T.E

7.310 ,. Equip..entoa .c InctalaçÕ..

7311 - !4qu1nu,

561.1,59,26

]2.0~,00

u.~.tx:o.oo

~~

,.200.,.~

7214- Devcdoru

'·"11.1'•'·'''
Dl"u-~a

686.545,86

l68.SG,B6

ao.m.m.u

77.2/8.9()1,.,12

Slotorea o Ap..-elhGII

7317 - llcl'J;I. IooÔvcie

62.076-,00

7ol50,00

J!!l·4JI.-~O';d7

2·::!11..2:?217!.

73lB - )!Óvcü c litonahioa
TOTAL 00 ATIVO•••••••••••••.•••••••••

o ..:ro

co

61,40 - Recebido por Conta 11e Se&~~roa

20;'2l,,OO

2.778.612,88
IOJ,';'69,1,0

81,50 - Rcoebido por DupeaU de Contrato&

TO'l'AL ID PASSilO'••r••••••••••••••

1!!.~

l:!2-~ll.2791Z!t

~

do. S.ç...o d. ·eone&i>Uidadio
CAC- 2109

ISsri'rt'l'O m PRF.I'HI:W:H rn; c:l'l\"(';l'lf'<;.<;r<;"J'.\S

IIAU:iCE!E PIITRIMOHAL

~CERRMP

F.M 1).12Jil

r: v o
--·-·· --·---~-"-'--'"--'---7.000- ir. 1:

7ol(ll;l~~

71:0_-- llaii<JO• C/l.lud•~nto
71Zl - lh.nto do Bru.il S/A
71):1 - Bulc:oa C/Oiequ.a - 'rr'inaito
7131 - C&i:u. Eeozr..~ca Fcdeal

!lo1Ul - EXlGhEL
811] - Crodorca par f'c~Uo Puhaantu
8114 - Cndoru Diver.c:os
6115 - ~J:oto de Renda Retido na Forota
6116- Htu!O •.P~.;~;..-·- o.,;..... S/A

J,le6,Z!.9SJ

u •.:m.Sl.O,Gs
Z0.700,5)
J,20ó.807.52

7..:0:00-~

7.<:12 - DepÓsitos Baneária.. e/Prazo f'h:o

6l.!,OO.C'OO,OO
4J.é~,S$,2l

72.17- J\udo de Invc.o.ti-nto
7218- A<;;Óca do Banco do Bruil SoA
']2.21 - EooprésHaos Si•ple•
7225 - Elopr. Si11ples a Não Aaaocú.do&
72'!P- E.mpro C/aplle&ç'ão [spoclal
7251 - Cor.tr!b. E:urc, llntcriorea .a Receber

-

944·436,00
93.162.188,2.3
4.060,00

833)- lluultado 0per•ciona1
01- E:~erereioa 1\nterioru 231.061.583,77
02- t::~erctelo lltual
75·51.2.881.91
8JI.O- Re&er»a de Ru~,o.lh,çio

l0o52)ol20,5B

-8,1,00 - TR9:SIJÓilLIS

)).813,00

03 .,. Ci.a. S~l Aloérica

loOl,L.8)5,CO

8)5.179.77

80,J7i',Ji'9,12
~·9?6·!l9

8t.:rf'.7'1:7.oo
JB.l~507.t.7

~~~

Olcí'o da S.çao de Contabilidade
r.llr.-

z..rm.181

~

ATn'OioooOOOOUOOOo.onoooooooooooooo

,.,~

...!.~

- SJ,.(.o - Recebido por Conta de S..poa
C2 - r.· -Se~ de Vc!0111oa

PER.IIA.\E~TE

Contador

... -

.)(o6.60!,.1,65tl0

-dof. Bens I&Õ.·~ia

--

7310 - l:RJipaacnt<>4 a Inat.al'aÇÕca
7Jll- Miquii\U 0 llotO<"U o 1\p.u'elha.
7317- Doruo :rmó... ds · •
01- Val"r llü.tÓrico
17.Jl9,819,99
02 - Valor C/lluvaHaç'io
$.75J.SSl,l,S
03 - eon-.ção )lonotirh a Inoor-ponr ~
7.318 ~ w.;..oia • OtcnshiG&

~

4o01Xl.OOO,OO

6.'!/XJ -. ~;;o F.Xlcfi'!'L _

7252 - Contdb, E:~..-co Atual a llccobcl:"
01 - 0a é";o.aara
Juror. Banc:á..ios a Roc•bcr C/Pru-4 FliO-

TOfAL 00

6'.~79-277.27

_ Bz-lÓ - Fundo do Re~ .......

_3?•6i9t68

7253 -

7•'!/XJ- .!.'!'n'O

32.0J'3,CO
226.447,00
~

a.zco- rnoo a=: c.\R\\TV.

i2U.- Da\'edoru Diveraos

01-Dac:ãia:ara

J,Z6Z.~SB.oo

21~

& •._

SW~IZA D• ..ll('.illEro.-~. s. ~~R~
oir..tora da Secretaria

TOTAL

ro

PASSivtlo ............ ~ .. ,,,.,,.,

r

~'f-hi';,"'C_'"f',
WtL"ulíi.D:it~tA.\'mo- ~A
LDIA

Tc..o<>rciro
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('{'I',T~

nAI..-I:«:!i:Tf. ,\Cil1ll.Ail'l

wnf•TlH r lf'',IF-~"
IF. 01,01 ~ J'l·l.2.AL

~

-~-E s :.~--=-A.
...... s

1-00'J-~~.!=Qfi!'!L"l!~

m~..f::!T'nr.•

lolW- IG'~~;Illl.'• 'll<tnOIÁI!IA!>

• .,\olW- a.:X'L::.t.:> LL L:l,o,Jl:._N

Jll)- Cr&U!i.:a~a a Servidot"ff&
Jl_J,)- Siniço.o: de !ucei...,.

1111 - Ccntribulo;;Õe• Sea• Obl.-lt&tÓrlo56o919o6GJ,OO
01 • Da CÜu&
OZ-OoSen~~clo

3140 - Sc""ro c/Incê~dio

21.661 ,QJ2 ,t.O
24-5'-J),tsU,OO
~

3150- Dupecu de E:i:.erc{.:ioa AnteriOI:"C!&
11?0 - n.~l""~u n..-~ .....
3180 - loapos.to' c- !nu
31!:15 - llonorÚl.,., Artloc~t!cio~
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~- AII.X.l.li_9 a_o F'w>do Auiaten.:ia.l_
Jl97 -- O..a.,..,.. r:/J"!?a <Lo ll.ora

-~

01 - Secura.dos. Obri&&tÔdoa

J~os

81.17-2,00
1,/,(;'í,!,:~.:;;

l,r,.I,.Ei;g,;so,oo
l'1lo94lo~o40

60.651.8,3S,OO
92.~-0)9,00

l8o37So00
t.gB0.61,),00
15-735-19!.,00

s;.,.

~<\l"ketM

12.31 - J~oa da tcpÓaitoa B.....:âz.i...,
01- Pz"uo fh.o

1.9-778-971,60

OZ- Poup&nÇ&
1235- Juroa c/En.pl"• C/Aplf.Co Eapecial
1241 - Jui"'<: de Elopr. Silop1ca

~

6.652.an,99

lESPZS_>,S !E !lt\~~I ...S CCRRBTES

J.ZOO -

1116 - ContribuiçÕn IntaFUa

ruõ -

-IP:.J-7"40.':15

22.124.821,00

1113 - Co11tribuiçocs de Pens:l.oniatu

loZOO-

4-~31.1,81,00

-

~

16.047.44

56-036~~·18

7•723.S3l 17Z

- 62.940..-790,34
6-B9t..063,66
~
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151.0 - OoaÇÕe&
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c.m ....
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INSTITUTO DE PREVIDI':NCIA DOS CONGRESSISTAS
RESOLUCÃO No 78(82
Regulamenta a concessão de empréstimos em geral.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
na forma do art. 21 da Lei no 4.284, de 20 de novembro de 1963, e art. 14 do
Regimento Básico, reSolve:
Art. ]9 O IPC, de acordo com a disponibilidaâe firiailceira, concederá
empréstiinos nos termos abaixo disciplinados:
I - As carteiras de empréstimos Símples, Fundo Assístencial do IPC e financiamento especial para aquisição de veículos serão autorizadas, pelo Presidente, a operar, após verificação da disponibilidade de Caixa, conSiderada a
reserva matemática para pagamento da folha de pensionistas.
II -Os empréstimos simples concedidos pelo IPC; aos segurados, mediante consigrlaçào em folha de pagamento das duas Casas do- Congresso e
folha de pagamento dos pensionistas, obserVadas as nõrmis vigentes para
averbação, passam a obedecer aos seguintes critérios:
- teto: Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros);
- prazos: 06 (seis) e 12 (doze) meses;
- taxa.de juros: 6.3% (seis ponto três por cento) ao mês.
III -Os empréstimos concedidos pelo Fundo Assistencial do IPC, aos
seus. segurados parlamentares, funcionários e pensionistas,' observadas as
normas para averbação em folha de pagamento, estão sujeitos ao disposto no
art. l'i' desta Resolução quanto ao teto, prazos e a taxa de juros é de 7.8% (sete
ponto oito por cento) ao mês.
IV - Será concedido também, empréstimos pelo Fundo Assistencial do
IPC; aos funcionários das duas Casas do Congresso, não segurados, obs_ervadas as normas vigentes para consignação e nas mesmas condições anteriores
no que concerne ao teto e prazos, sendo a taxa de juros de 8.8% (oito ponto
oito por cento) ao mês.
V - As reformas ou quitações antecipadas, nas duas modalidades, serão
concedidas a paritr do pagamento da_ metade do valor do débito com abatimento de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos_juros a vencer.

Mar~

de 1982

Ar!. 2• O art. 2• da Resolução n'77 /81 que alterou o art. Jo, 11, [o e 30
da Resolução n<:> 73/80-IPC, passsa a vigorar com a seguinte redação:
"'Art. l'>' O Instituto concederã aos seus segurados financiamento especial para aquisição de veículo automotor através de revendedor autorizado, firma ou pessoa idônea, até o limite individual
de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), observada sempre a
capacidade financeira do mutuáriO~ aferida com base no subsídio,
v-enciinento,- pensãó~Ou Provento.
§ l"' O veículo objeto do financiamento deverá ter, no mãximo,.três anos de fabdcação, e, em se tratante de veículo usado, o valor do fin<inciamento não poderá ul_trapassar a cotação estabelecida
fias pes-cíuisas de mercado.
§ 39 Os praz9s para pagamento do financiamento são de 12
(doze); 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) meses, sendo a taxa de juros
de 6.3% (seis ponto três por cento) ao mês."
Art. 39 O pagamento das amortizações mensais no que concerne a financiamento de yeículo, será f~ito_ mediante autorização escrita irrevogável
do mutuário ao Banco do Brasil S.A., agência parlamento, para desconto em
sua conta corrente da quantia devida, em favor do IPC, com as garantias adicionais de:
a - alienação fiduciáriu do veículo~
b - assinatura de promissória única no valor da dívida;
c - endosso de alienação fiduciária em favor do Instituto de Previdência
dos CongressistaS, no certificado de propriedade do veiculo, se já houver sido
emitido-.
Art. 4'-' A liquidação antecipada do débito de veículo, será feita pelo total da dívida, computando~se capital e juros.
Art. 59 Em -caso de perda total do veículo o mutuário ficará obrigado
ao pagamento das prestações mensais restantes.
Art. 61' Enquanto perdurar o débito do financiamento concedido com
base na presente Resolução. o mutuário contribuinte não poderá desfazer seu
vínculo com o IPC:
Art. 79 A presente Resolução entrará em vigor a partir· da data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. em 14 de janeiro de 1982.-- Bento Gonçalves- Renato Azeredo
-Pedro Faria- Bernardino Viana- Sebastião Andrade- Cardoso Alves.
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SEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DEJ982

BRAS!LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 5• SESSÃO, EM 4 DE MARÇO DE 1982
1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérí'as:
-Mensagens n•s 327, 328, 329, 388 e 408, de 1981.
1.2.2 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1982, de autoria do Sr. Senad.or
Nelson Carneiro, que disciplina a proteção dos vertebrado_s pulmona_dos
aquãticos nas âguas jurisdicionais brasileira_s.
1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR VALDON VARJÀO- Impressões colhidas por S. Ex•
em sua recente viagem ao Estado de Israel.
SENADOR LÁZARO BARBOZA - Descumprimento de decisão
judicial que estaria- in-correndo a Mesa Diietora -da Assembléia Legislativa
do Estado de Goiâs-, no tOcante _ao_ exerGício do cargq de pre[ei~o de município incluido em ãrea de segurança nacional por Deputado Estadual.
Observações sobre a desistência, pela MAFERSA, de limíriar concedida
pela justiça gaúcha, contra ato do Presidente da TRENSURB, r~ferente a
celebfação com empresa multinacional, de contrato de aquisição de va~
gões em detrimento daquela empresa nacional ganhadora da concorrência
pública.
SENADOR DIRCEU CARDOSO...,. Morosidade da conclusão çlas.
obras de retifiCaçãO- do _trecho da BR-10 l, compreendido ent~e ça:mpos e
Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.
1.2.4 -

Comunicação da Presidência

Convoca_ção de se.ssão extraordinária do Senado Federal a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia- ·que designa . .
ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 114/81- Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da Rep~Qlica, alterando o Decreto-lei n"' 406, de
31 de dezembro de 1968, qu~ estabelec~_ normas gerais do _direito tributãrío, e dã outras providências: Votação adiada por falta de quorum após
usarem da palavra os Srs. Senadores D_irC_eu_·ca-(doso, Gabriel Hermes,
José Fragelli e Bernardino Viana.
-Projeto de Lei do Senado n• 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a -concessão de aposentadoria CspeCial para o
comerciârio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 329 f80, de autoria do Senad(!r Cunha
Lima, que modifica dispositiVO da C0i1Solidaç.ão âãs Leis do Trabalho
para fim de determinar que o pagamento por horas e~tras habituais ta_mbém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum.
1.3 -

-Projeto de Lei do Senado n• 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 n9 352/78, de autoria do Senador Accioly 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
Carnefro, t}Ue acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Lei-do Seriado n• 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivO da Lei n9 6.718. de 12 de novembro de
1979. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 33/82.
- Projeto de Lei do Senado n• 309f79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contâbil e dá outras providências. Discussão sobrest.ada J??r f~lta de quo_r_um para votação do Requeri~
mento n' 35/82.
.
·
.

1.4 -

DiSCURSOS APÓS A ORDEM DO DiA

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - Situação econômico-financeira
do País.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Considerações sobre o Projeto
de Resolução n9 3/82, em tramitação Oo Senado, que dispensa autori~
zação do Senado Federal para os empréstimos internos contratados pelos
municípios. Próxima ·apresentação do relatório da CPI do acordo nuclear
Brasil~Alemanha.

SENADOR BERNARDINO VIANA. como Líder do PDS- Observações sobre tópicos do discurso do orador que o antCcedeu na tribuna.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- Comunicando a filiação de S.
Ex" e outros Senadores ao PMDB.
SENADOR MAURO BENEVJDES -indicação do Senador Humberto Lucena para Líder do PMDB. Defesa do restabelecimento da
eleição direta para prefeitos das capitais.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado n9 8, de_I982, de autoria de S. Ex', lido no expediente
da presente sessão.
SENADOR MARCOS FREIRE- Necrológio do Dr. Nilson Rezende.
SENADOR FRANCO MONTORO- Manifesto de trabalhadores
paulistas contrário às recentes alterações no sistema de contribuições previdenciãrias. Apelo da Associação __ Pr_ofissional de TécnicOs, Mestres, Encarregados e Funções de Apoio aos Servlç"os de Engenharia de Volta
Redonda-RJ, em favor da regulamentação da profissão de Técnico de
Indústda. Desativação de sanatórios de tuberculosos em Campos do
Jordão-SP.
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1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2 - ATA DA 6• SESSÃO, EM 4 DE MARÇO DE 1982
2.1 -ABERTURA

2.2.1 -

- 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 turismo, concluído entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. Aprovado. À Comissão de Redação.
2.4 -.DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

EXPEDIENTE

2.2 -

Março de 1982

Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n• 9/82, de autoria do Sr. Senador Hugo
Ramos, que dispõe sobre prestação de assistência~ na área-de FisiotêraPiã,
através de empresas de serviços médicos, em regime de convênio, ou contrato com a Previdência Social.

2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1981 (n• 91/81, na Câmara dos Deputados), que aprov~ o texto do acordo de c_c;>operação econômica, 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. Aprovado. À Comissão de Redação.

RES.3 -

DISCURSOS
PRO]ÇUNCIADOS
EM SESSOES
. . - .
. .
. .ANTERIO-

:.__do Sr. Senado.r Nelson Carneiro, Proferido na sessão de 2-3-82;
-do Sr. Senador Almir Pinto, proferido na sessão de 3-3-82;
-do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 3-3-82;
-do Sr. Senador João Calmon, proferido na sessão de 3-3-82;
-do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 3-3-82;
-do Sr. Senador Aloysio Chaves, proferido na sessão de 3-3-82.
4 5 -

MESA DIRETORA
LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DAs~ SESSÃO, EM 4 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Letzislativa ·Ordinária, da 46~ Letzislatura
PRESIDf:NCIA DO SR. ALMIR PINTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire Bernardino Viana- Almir Pinto -José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Ma'rtins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral- Nilo
Coelho- João Lúcio- Teõtôn1o Vilela- Passos Pôrto- LomantoJúnior
- Luiz Viana - Dirceu-cardoso - Moacyr Dalla - Nelson Ca~ileiro
Roberto Saturnino- Franco Montoro- Valdon Varjâo- Mendes Canale
- AffOriso Camargó- Leite Chaves- Evelásio Vieira- JaiSon BarretoLenoir Vargas - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de presença acusa o com·
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos noSSos trabalhos.
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente.
2 lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 16 E 17. DE 1982
PARECER N.•· 16, DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 327,
0
de 1981 (n. 510/81, na origem), do Senhor Presidente da.
Repúblic~ submetendo à. aprovação do Senado Federal
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado
de Alagoas, a contratar operação Q.e crédito no valor de
C.r$ 155.363.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões
trezentos e sessenta e três mil cruzeiros).
'
Relator: Senador Luiz Cavalcante
Com~ Me~agem n.• 327/81, o·Senhor Presidente da República
submete a dellberação do Senado Fladeral pleito do Governo do
Estado de Alagoas, que objet!va contratar, junto à Caixa Econõmlca Federal, mediante a utll!zação do Fundo de Apolo ao Desenvolvrmento Social - FAS, a seguinte operação de crédito:
ucaracterísticas da operação:
A - Valor: Cr$ 155.363.QOO,OO;
B - Prazos:

1 -de carência: 3 anos;
2 - de amort-ização: 12 anos;
C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação
das ORTN;,

D - Garantia: Parcelas do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias - ICM;
E - Destinação dos recursos: equipar, reformar e
ampliar hoopltals."
.
O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se favoravelmente

ao pedido, por entendê-lo técnico e_ f4J.anceirame:nte viãvel, não

devendo seus encargos gerar maiores pr-essões na ·execução orçamentária dos próximos exercícios.
No mérito, o investimento do setor hospitalar se enquadra nas
normas operacionais do FAS, até mesmo porque se trata de investimento produtivo e de largo alcance sócio-econômico.
Ante o exposto, acolhemos a .Mensagem nos termos do segulnte
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 4, DE 1982
Autoriza o Govern_o do Estado de Alagoas a. elevar em
Cr$ 155.363.000,00 ~(cento e cinqüenta e cinco milhões,
ttezentos e sessenta. e três mil cruzeiro~) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art. 1.0 É o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do
art. 2.• da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizado a elevar em Cr$ 155.363.000,00 (cento e clnqüenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil cruzeiros)
o montante da sua dívida consolidada interna, a fim de que pos.5a
contratar um empréstimo de Igual valor, junto à Caixa Econômlca
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinado a equipar, reformar e
ampliar hosp!ta.l.s, naguele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra.s!J, no respectivo proce.s.•o.
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982. - José Richa, Presidente - Lulz Cavalcante, Relator - José Caixeta - Lomanto
Júnior - José Llns - Benedito Canelas - Bernardino Viana.
PARECER N.O 17, DE 1982

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Resolução n. 0 4, de 1982, da Comissão de Economia,
que 4'autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevai"
em Cr$ 155.363.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões,
trezentos e sessenta e três mil cruzeiros) o montante de
sua , dívida consolidada. interna".
Relator: Senador Benedito Canelas
O Projeto de Resolução sob exame, de autoria da Comissão
de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer
sobre a Mensagem n. 0 327/81, do senhor Presidente da Repúbllca,
autoriza o Governo do Estado de Alago as a elevar em .......... .
Cr$ 155.363.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, trezentos
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de 1982

e sessenta e três mil cruzeiros) o montante de sua divida con,
solidada Interna, a fim de que possa contratar um empréstimo õe
Igual valor, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinado a equipar, .reformar e ampliar hooplta.ls, naquele
Estado.
o pedido de autorização !o! formulado nos tenllos do preceituado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.• 93, de 197~,
do Senado Federal implicando, por conseguinte, a não observância
dos l!mltes fixados pelo art. 2.0 da Resoluçãó n.O 62, de 28-10-75,
também cí.esta Câmara ·Alta do CQngresso Nacional, uma vez que
oo recursos são provenientes do F AS, e, desta. forma, considerada
extrallmite.
Há a esclarecer que ·a operação se acha devidamente autorizada pela Lei Estadual n.O 4.169, de 26 de setembro de 1980.
Do ponto de vtsta que nos compete examinar, verifica-se que
todas as formalidades foram atendidas, não !b.avendo nenhum óbice
à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jurídica,
constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, s de março de 1982. - Aloys!o Chaves,
Presidente -Benedito Canelas, Relator- Murllo Badaro - Lenolr
Vargas _ José ~lll - Bernardino Viana - Raimundo Parente
- Ne!S<ln Carnéiro - Humberto Lucena.
PARECERES N'S i8 E 19, DE 1982

PARECER N.0 18. DE 198?
Da Comissão de EconomiL Sobre a :Mensa,em. n.o 328,
de 1981 (n.0 511/81, na origem), do Senhor Presidente <la
República., submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado
de Alagoas, a contratar ope~ão de crédito no valor de
Cr$ 551.515.500,00 (quinhentos ·e cinqüenta. e um milhões,
quinhentos e quinze mil e quinhentos .cruzeiros).
Rela.tor: Senador Luiz Cavalcante
Com a Mensagem n.• 328/81, do Senhor Presidente da República, submete à deliberação do Senado Federal, pleito do Governo do Estado de Alagoas, que objetlva contratar juhto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utlllzação de recÚrsos do Fundo
de Apolo ao Desenvolvimllnto Social, as seguintes operações de
crédito.
"Carac::teristicas das opérações:
~-Valor: Cr$ 551.515.500,00;

B- Prazos:
1 - de carência: 3 anós;
2 - de amortização: 12 anos;
O - Encargos:
1 - juros de 6% a:a.;
2 - correção monetária: . 40% do úidice de variação

Elconômica Federal, mediante a. utilização .de .recursos do ~o
de Apolo ao De.senvolv!mento Soclal - FAS, destinados à construção de 50 postos de saúde, U.499 fossas secas, 57 sistemas· de
abastecimento d'água, 1 posto de triagem, ampliação, reforma e
equipamentos do prédio na cidade de Humberto Mendes, obedecidas as condições admlt!:das pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2.0 Esta l'esolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das COmissões;' 6 de janeiro .de 1982 . ...,.. José Richa, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator - José Caixeta - Lomanto
Júnior - losé Lins - Benedito Canellas - Bernardino Viana.
PARECER N.0 19, iDE 1982
Da Comissão de Constitnlção e Justiça.
Sobre o Projeto de Resolução n.• 5, de "'-982, <la ComissãA>.
de Ecqnou;rla. que "autoriza o Gorvemo do Estado de Ala.goas a elevar em Cr$ 551.515. 500,00 (quinhentos e cinqüenta e um )nilhões, quinhentos e quinze mil e quinhen..
tos CTIIZeiros) o montante :de sua dívida consolidada in-

terna"a
Relator: Senador Benedito Canellas
O Projeto de Resoluç,ão sob exame, de autoria da. Comissão
de !!;conomia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer
sobre a Mensagem .n.O 328/81, do Senhor Presidente da República,
autoriza o Governo do Estado de Al,goas, a elevar em ....... .
Cr$ 551.515:500,00 (quinhentos e clnqüenta e um milhões, quinhentos e quinze mil e quinhentos crozeiroo) o montante de sua
divida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstlmas de igual V'a1or, junto à Caixa Econômlca Federal, mediante
a ntlllzação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, destinados à construção de 5() postos de saúde,
11.499 fossas secas, 57 sistemas de abasteei.nwnto d'água, 1 posto
de triag;em, ampliação, reforma e equipamentos do prédio na cidade de Humberlo Mendes, naquele Estado.
2. o pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parágrafo ú.nlco do · art. 2.0 da Resolução n.O B3,
de 1976, do senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observân~!a <Los llmlte<l fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62,
de 28 'de outubro de 1975, também desta casa.· do COngresso Nacional, uma vez ~ue os recursos são-:proven1ootes do :FAS, porrta.nto considerados e:rlralimites; e, devidamente a.utorizàda pela
Lei n.O 4.169/80.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que
todas as formalidades foram atendidas, não havei)do nenhum
óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é
j uridlca, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala. das comlssões, 3 de março de 1982. - AlOI)'sio Chaves,
PJ'esldente - Benedito Canelas, Relator - Murllo Badarõ - Lenoir Vargas - losé Fragelli - Bernardino Viana ~ Raimundo
Parente - Nelsl>n Carneiro --Humberto Lucena.

das ORTN;
D - Garantia: Parcelas do Imposto sobre Circulação

PARECERES NoS 20 E 21, DE 1982

de Mercadorias;

E - Destinação dos recursos: Con..trução de 50 postos de saúde, 11 .499 fossas secas, 57 sistemas de abastecimento d'água, 1 posto _de triagem, ampliação, reforma e
equipamentos de prédio na cidade de menores Humberto

PARECER :N.O 20, DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 329,
de 1981 (n.O 512/81 na origem), do Senhor Pr~sidente da
República, submetendo ao exame_ do Senado Federal, pro-posta para que seja autorizado o G8verno do Estado de
'A!agoas a elevar em Cr$ 33 305 000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.

Mendes."
O Conselho Monetãrio Nacional promini:ioU-se favOravelmente

ao pedido por entendê-lo técnico e flnan~elramente viável, não
devendo_ os compromissos decorrentes das operações de, crédito
sob exame- acarretar maiores pressões na execução orçamentária
dos próximos exere!clos.
No m~rito, o empreendimento se enquadra nas diretrlzes e
normas operacionais do FAS, tendo largo alcance sócio-econômico
para o Estado em questão.
Assim, ·acolhemos a mensagem nos termos do seguinte
PROJ·ETO DE .RESOLUÇãO N.O 5, DE 1982
Autoriza. o Governo do Estado de Alagoas a elevar
em Cr$ 551.515.500,00 (quinhentos e cinqüenta e um milhões, quinhentos e quinze mil !e quinhentos cruzeiros) o
niontà.nte de sua dívida. consoli:da.da. interna..
O Senado F'ederal resolve:
Art. 1.0 ll:
Oovem<> do Estado de Alagoas, nos termos do
art. 2.• da Resolução n." 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, au!orizado a eleVar em Cr$ 551.515.500,00 (quinhentos
e clnqüenta,e um milhões, quinhentos e quinze mil e quinhentos
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada Interna, a fim
de que possa contratar empréstimos de igual valor, junto à Cal=

o
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Relator: Senador Luiz Cavalcante
Na forma ao art. 42, item VI, da CO.nstítnição, o Senhor'Presidente da República encaminha ao exi!me do. Senado Fe<:\J'ral a Exposição de Motivos n:.o 294, de 1981, do Senhor Ministro de Éstado
da Fazenda, relacionada C<l:lli o pleito dq .Governo elo Es~ada:. de
Alagoa&, no sentido de obter ·a ·neCeSSária _autorização para; que
pos,sa elevar, el)l Cr$ 33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos
e cinco mil cruzeiros), mediante contrato, o mqntante de sua divida
consolidada interna, junto à Caixa Econôllijca Federru, median~ a
utilização :de .recursos do Fundo de APQio ao Desenvolvltllento Social - FAS, destinada à construção, reforma e equipamento d.~
centros de saúde, naquel~ Estado.

2.

As condições bá.s.!cas da operação são as seguintes:

"A -Valor: Cr$ 33.3!15.000,00;

B- Prazos:
1 :____de earênela:: 36 meses;
2 - de amm't!zacão: 14<f meses;
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C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a.;
2 - oorreção monetária: 40% do índice de variação
trimestral das ORTN;
D - Garantia; Vinculação de quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias;
E - Destinação dos reCursO~: construção, reforma. e
equipamento de centros de saúde."
3. No processo encDntram-se os segUintes documentos e referências principais:
a) Lei Estadual n. 0 4.169, de 26 de setembro de 1981, autori.za<!ora da aplicação;·
·

Ii) Exposição de Motivos (EM n.• 294/81), do Senhor Mln!stro
de Estado da Faz:mda ao -Exmo. Senhor Presidente ta República.
comunicando que o con:s.:.lho Monetário Nacional, ao apreciar a
propooota, manifestou-se favoravelrr!ente ao pleito formulado conforme -o art. 2.0 da Res. n,o 93, de 1976, do Senado !i'ederal; e,
c) parecer, do Banco Central do Brasil - Departamento de
Operações com Títulos e Valores que concluiu pelo deferimento do
pedid.o.
4. l!: a seguinte a posição da dívida consolidada interna da
entidade, em 31-7-81.

A - INTRALIMlTE
B - EXTRALIMITE
C - OPERAÇAO EM TRAMITAÇAO
D-OPERAÇAO EM EXAME
E - TOTAL GERAL (A + B + C)

Março de 1982;
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726,9
= 6.286,7
=.1.084,6
33,3
= 8.141,5

Mll
Mil
Mil

Mil
Mil

5. Face as disposições contidas rio art. 2.0 d.ã. -Resolução n.o 62,
de 1975, com as alterações introduzidas pela Resolução n.O 93, de
1976 e tendo em Yista determinação uesta COmissão para verificação
da capacidade de pagamento da entidade, foi adic.onado à d.ívida
intralimite, a parcela da divida extxalimite.
6. De acordo com o orçamento de 1980, descontadas as operações de crédito realizadas, teriamos uma receita liquida de
Cr$ 10.408,6 milhões que, devidamente corrigida até a época da
análise pelo Banco Central do Brasil (julho 81 - indice de 1,4795)
elevaria o valor da receita para Cr$ 10.408,6 milhões.

7. Assim, em função dessa receita e d03 parâmetros da Resolução n. 0 62, de 1975, modificada pela de n.o 93, de 1976, seria ultrapassado o teto que lhe foi fixado pelo item I do art. 2.0 da mencionada Resolução.
8. Tendo em vista o orçamento da pleiteante para o corrente
ano, com uma receita liquida de Cl.:$ 12.948,4 milhões (deduzidas as
operações de crédito) e que sua margem de poupança real, no ya,.;.
lor de Cr$ 2.037,8 milhões 1 bastante superior a.o maior d1spêndio
anual com a dívida (intra + extralimite + operação sob exame),
no valor de Cr$ 737,6 milhões em 1986, vemos que a assunção do
novo compromisso nã.o deverã acarretar maiores pressões na execução do orçamento dos próximos ex-ercicios.
9. Atendid,as as exigências constantes no Regimento InteL
e na legislação especifica, opinamos pelo aco~himento da presente
mensagem, na forma do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 6, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em
Cr$ 33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco
mil cruzeiros) o montante de sua divida c. nsolidada inter-

na.

O Senado Federal resolve:
Art. 1.• ll:_o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art.
2. 0 da Re.soluçao n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidade interna, a fim de que possa contratar um empré.s:timo
de ~gual valor, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utllizaçao de recursos do Fundo_ de_ Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, ~estlnada à construção, reforma e equipamento de centros
de sande, nacjuele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 3.0 Esta resolução entra em Ylgor na data de sua publicação.
Sala das COmissões, 6 de janeiro de 1982. - José Richa, Presidente - Luiz Cavalcante, :ij,elator - José Caixeta - Lomanto Júnior - José Lins -Benedito CaneUas - Bernardino Viana.

PARECER N.O 21, DE 1982

Da COmissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto
de Resolução n.0 6, de 1982, da Comissão de Economia, que

"autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em
Cr$ 33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in-

terna".

Relator: Senador Benedito Canelas

Pelo Projeto de Resol.J?.çâ<} ~ob exa.m~, de autoria da Oomiss_ão
de Economia, fica o Governo -do Estado_ da Alagoas autorizado a
elevar em Cr$ 33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívid-a consolidada interna. a.
fim de que possa contratar empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo
.de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção, reforma e_ equipamento de c-entros de saúde, naquele EStado.
2.- O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do art. 2.• da Resolução n.O 93, de
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos !imites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62, de
28-10-75, também desta Câmara Alt ado Congresso Nacional, uma
vez que os recursos são prOvenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, portanto considerado extrallmite.
3. No processo encontram-se os seguintes documentos e·referências principais:
a) Lei Estadual n.O 4 .169; de 26 de setembro de 1981, autorizadora da aplicação;
b) Exposição de Motivos (EM n.O 294/81), do Senhor Mln!Stro
dt Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República,
ccmunicando que o Conselho Mon<>tár!o Nacional, ao apreciar a
proposta, manifestou-se favoravelrr!ente ao pleito formulado conforme o art. 2.o d~ ~esolução n. 0 93, de 1976, ~o Senado- Federal; e,
c) parecer, do Banco Central do Brasil - Departamento de
Operações com Titulas e Valores Mob!!iários que cone ulu pelo deferimento do pedido.
- 4. Do ponto de vista que nos compete examinar. v·erifice.-s~
que todas as formalidaQes foram atendidas, não haYendo nenhum
óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jurídic-a1 constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, S de março de 1982. - Aloy;io Chaves, Presidente __, Benedito Canelas, Relator - MurUo Badaró - Lenoir
Vargas - José Fragelli - Bernardino Viana - Raimundo Parente
- Nelson Carneiro - Humberto Lucena.
I' \IHTFIH:S '\•'S 22 E 23, OF. IQR2

PARECER N.O 22, DE 1981
Da Comissão de Ecollomia. Sobre a ~ensagem n.0 388
0
de 1~8~ (n. 586/81 na origem), do Senhor Presidente d~
Republica_, propondo ao Senado Federai seja autorizado o
Governo do Estado de 1\fato Grosso a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões
duze~tos. e noventa e seis mi1hões, quinhentos e setent~
e dots nul, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos).
Relator: Senador, Benedito Canellas
Com a Mensãgéne n.o 388/81, o Senhor Presidente da Repúbl!ca
s:ubmete à deliberaçao do Senado Federal pleito do Governo do
Estado de 1\.ifato Grosso, que objetiva contratar, junto ao Banco
do Estado de Mato Grosso .S/A, este na qual!dade de agente finan-~~~~~t~; Banco Nacional d~ Habitação, as seguintes operações de

Características das operações:
A - Valores:
(FINEST 1): Cr$

893.483.981,18
(FINEST 2): Cr$ 1.224.641.002,00
3 - <FINEST 3): Cr$ 1.282.765.707,22
4 - (FIN'C
J: Cr$ 3.103.162.720,00
5 - CFINEO
) : Cr$
792.519.320,00
.TOTAL-=
Cr$ 7.296.572.730,40;
B -.Prazos:

·1 2 -

l -.de carência: para os 1.0 , 2.o e s.o empréstimos
e ?o~e~ após a última liberação, e 24 meses para o 4.0

2 -

de amortização: 216 !!l-eses, _cada;

C - Encargos:

1 -.Juros:
2,.5% a.a. (2% a.a. _p(B~ e_
para o 1.0 empté.Stimo;

1.1.

0~5%

a.a.

p/fl.ge~te}
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1.2. 0,5% a.a. (somente p/o agente),. para o 2.0 e 3.0;
L3. 2,0% a.a. (1% a.a. p/PNH e 1% a.a. p/o agente>
para o 4.0 e 5.0 ;
2 - correção monetà.ria: de aoo'rdo com o Plano de
Correção Monetária (PCM) ;
3 - taxa 'de administração de 1% sobre cada desembolso, nara ·cada empréstimo;
4 - taxa de serviços técnicos de 1% sobre cada desembolso, apenas para o 1.0 , 2.0 e 3.0 ;
D "'-Garantia: Vinculação de cotas do ln)posto solrre
a Circulação de Mercadorias (ICMl;
E - Destinação dos recursos:
1 - Integrallzação do FAE-MT, como complementação aos
recursos do Estado, em contrapartida aos do~ BNH (subprogramas REFINAG/REFINESG), para comunidades de grande e médio portes;
2 - recompor a integrallzação direta do FAE-MT, em contrapartida aos recursos do Estado, para comunidades de gr_and·3 e
médio portes;
3 - garantir recursos adicionais ao Estado, para atender ao
abastecimento de água às comunidades de pequeno porte;
4 ~-~financiamento de obras de infra-estrutura básica; e
5 - financiamento de equipamentos comunitários.
O Conselho Monetário Nacionarpronunciou-se favoravelmente
ao pedido por ·entendê-lo técnico e financeiratl}ente . viável, não
devendo Os compromissos decorrentes da operaçao de créd,.ito sob
eXame àcarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exerclcios, ressaltando o seguinte:
uo orçamento do referido Estado, .para o ano em CUl'so prevê a realização de receita de Cr$ 15.124,1 milhões
<deduzidas as operações de crédito) e sua margem, d,e
poupança mostra-se bastante inferior ao maior dispêndio
que a sua dívida consolidada interna apresentará após a
reallzação das operações pretendidas.

Vale ressaltar, entretanto, que apresenta Cl Estado
uma situação singular, decorrente do . seu desrnembramento, para criação do Estado de Mato Grosso do Sul,
conforme previsto na Lei Complementar n.0 31, de 11-10
de 1977, a qual além de autorizar a União a as.•mmir a
sua divida fundada e encargos financeiros da sua administração direta contraidos até 31-12-78, inclusive os provenientes de prestação de garantias, inStituiu programa
especial de desenvolvimento para aquele Estado (art. 38
da citada Lei), com prazo de 10 anos, visando a propic!ã'rlhe apoio financeiro, inclu~ive quanto à cobertura de despesas correntes, via transferêncl.as à conta do areamento
federal."
Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte:

PROJEJ"O DE RESOLUÇAO N. 0

~.

O Senado Federal resolve:

Art. 1.0 !1!: o Governo do Estado de Mato Grosso, nos termo.s
do art. 2. 0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubr<Lde 1976, do Senado Federal. autorlzado a elevar em Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duze"ntos e nov.enta e:· seis milhões, quin!lentos e setenta e
dois mil, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada_ interna. a flm d~ que possa c_ontra,tar empréstimos no valor acima, junto ao Banco do Estado
de Mato Grosso S.A., este na qualldade · de agente financeirO
do Banco Nacional da HabitaçãO (BNH) ,~ destinad.os à' integrallzação do FAE-MT, cotn complementação dos recuiSOs do Estado
pare comunidades de grand·e e médio portes; garantir recursos adicionais para o atendimento de abS!Ste_.ciment.o de água à,._~
comunidades de pequeno porte; financiamento de obras de
infra-estrutura bâsica,.s e d.e eq_ujpament()_<s comJ.mJtárlos, naquela
Unidade Federativa, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no. respectivo processo .
Art. 2.o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 19_82 ..-José Richa, Presidente - Benedito Canellas, Relator.- .J9sê Ç_aixeta - Luiz Cavalcante- .Tosé Lins- Lomanto .Jo.nior

PARECER N.0 23,

~Gabriel

Hermes.

~

1982

Da Comissão de Constituiçâ<t e Justiça. Sobre o Projeto de Resolução h.0 7, de 1982, da Comissão de Economia
_que "autoriza o Governo do Estado de Ma to Grosso a ele~'vat em Cr$ 7 296 572 730,40 (sete bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, quinh-entos e setenta e dois mil, se~
- -tecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua: dívida. consolidade interna".

· Relator: Senador Benedito · Caneilas
O Projeto de Resolução sob exame, de autoria da Comissão
de Economia do Senado- Federai, cotno conclusão de seu parecer
sobre a Mensagem n.o 388/81, do Senhor Presidente da República,
autoriza o Governo do Esta;do de Mato Grosso, nos termos do art.
2.0 da Resolução n. 0 93, de 11 de outubro de 1978, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e
noventa e seis milhões, quinhentos e setenta e dois .mil, setecentos
e trinta cruzeiros e quarenta centavos) o ·montante de sua dívida
consolidada interna, a fim de _que possa contJ;atar empréstimos
no valor acima, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A.,
este na qualidade de agente financeiro .do :E!anco Nacional ~da Hac
bitação (BNIHl, destinados à lntegrallzação do cF'AE-MT, com complementação dos recursos do Estado para comunidades de grande
e médio portes; garantir recursos adicionais para o atendimento
dé :tbastecimento de água às comunidades de pequeno porte; financiamento de obra.s de infra-estrutura básicas e de eQuipamentos
comunitários, naquela. Unidade Federativa.
2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2.o da Resolução n.o 93,. de
1976. do Senado Federa!, impl!cando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62~ ct,.e
28-10-75, também desta Câmara Alta do Congresso Naciohal. uma
vez que os recursos são provenientes do BNH, portanto, CC!nsiderados extralimite.
3 . Há a esclarecer que a operação de crédito se acha devidamente autorlzada pelas Leis Estaduais n. 0 s 4.136, de 19-11-79;. e
n.o 4.377, de. 4-11-81.
~~
4. Do ponto de vista que nos compete examinar, verlfica-se
que tod~_fi ª's formalidades_ foram atendidas, não havendo nerihum
óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é
Juridica, constitucional e de boa~ técnica legislativa.
Sala das Comissões, 3 de março .de 1982. - Aloysio Chaves,
Presidente - Benedito Canelas, Relator, - MurUo Badaró - Lenoir Va.rgas - .José Fi-agelli - Beniardino Viana - RaimundO
P-arente - Nelson Carneiro - Humberto Lucena.

PARECERES N•S 24 E 25, DE 1982

PARECE-R N.o 24, DE 1982
Da Comissão- de Economia. Sobre a Mensagem n.o 408,
de 1981, (~. 0 608/81 - na origem), do Senhor Presidente
da Republica, propondo ao 'Senado Federal seja autorliado
o Governo do Estado de São Paulo a elevar em ......... .
Cr$ 2.022.956.612,82 (d<>is bilbões, vinte e dois milhões,
novecentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e doze cru-

DE 1982

Autoriza o Governo ~o Estado de Mato G:r~so '-" elevar em Cr$ '1 296 572- 730,40 (sete bilhões, duzentos e no~
venta. e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
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zeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida

consolidada h;tterna.

Relator: Senador José Llns

O Senhor Preslden te da~ Repúb:Jca encaminha a exame do

Senado Federal (:art. 42, item VI, d& Constituição), Proposta 1ro
sentido de que SCJa o 0<1verno do. Estado de São Paulo au•orizado
a elevar em Cr$ 2. 022. 956.612 82 (dois bilhões, vinte ., do'.s milhões
nove;centos e cinqü.anta- e seis mil, seiscentos e doze Cruzeiros é
oitenta e cto!s centavos) o montante de .sua divida consolidada

interna, a fim de que IJOS'a contratar empréstimo junto à Caixa

11oonômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de
ltg'eilte fin:ance1ro do Banco Nacional da Habitação (BNH) valor
CWU"esponden"e a 3.344.338 UPC, considerado o valor da ÚPc de
Cr$ 604,89, em julho/80.
2.

Características da operação:
· A - Valor: Cr$ 2.022.956.612,82 (eocrrespondente a
3.344.338 UPC de Cr$ 604,89 em jul/80);
~

B - Prazos: 2 -

1 -

de- caTêncl·a: 24 meses;
de ·amortização: 216 meses;

C -

!Encrurgoo:

1 - juros de 8%~a.a. C7% a.a. pamo BNH e 1%.para
o A.F.);
2 - oorreçã.o- monetária: UPc';
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D - Garantia: Terouro do Est!>do de São Paulo;
E - Destinação dos recursos: construção de escolas de
1. 0 grau em núcl!eos da CECAP, INOCOOP -e- COHAB's.

SegundQ o parec~ apt&etJ.ta4o pe~o -órgão financ-iador, a operação de crédito .sob ex-ame é viável econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos .seguintes elementos principais:
- - - -a) Lei n.o 2.227, de 18-12-79 autorizadoo'a da opevação;
b) Exposição de· Motivas CEM n. 0 - 384/8Ü do Senhor Ministro
die Estado da Fazenda ao E.lano. Senhor Presidente da Riepút!lica,
eomuni'l!ando que o con.s~elho Monetári-o Nacional ao· a.pre·ciar a
propos'a, manifestou-se favoravelmente ao pleito formul!>do conforme o a.rt. 2.0 da Roo. n.0 93, de 1976, do senado Fedeu'al; e
c) Parecex do Banco Central do Brasil Departamento da
Dívida Pública, favorável ao Pleito.
5. COns!derado todo o endividamento da ref,ell'!d:a entidade
(intra + extralimite + operaçãc sob exame), verifica-se que seriam
ultrapassa<los os te tos que lhe forsm fix"-<los pelos !tens I, II e, III
do art. 2. 0 da Eles. n.0 62, de 1975.
-

6. Tro-ta-se, entretanto, de uma operação- extralimite a que
por força das clispos.!.ções -c-ontidas no art. 2.0 da ~s. n.o 93, de
1976. não se ·apl!cam os cit!>dos limites (Itens I, II e III) fix!>dos
no art. 2.o da Ries. n.o 62, de 1975, ambas do Senil.do Fed.eral haja
'V'i.sta que os -recuroos a serem .repas-sadOS ~rovêm do Banco Nacio-

nal da Habitação.
-·
7. Além ela característica da ope~ação - extralimite - e
segundo conclusão do Departamento da Divid~ PúbN.ca, a a$5Ultçã.o
do c<5mpromls.so oob ~xame não- deverá ·aca.rrretar maiores pr~c;sões
na ~execução orçamentária dos próximos. e~ercíclo;s.
·
8. A'endidas as exigências das normas vigentes e .,.. diaposiçõei do Regimenbo Interno, cancluimos pelo acolhlmento da presente mensagem, na, forma do· seguinte

pois OG ll!"ecursos serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, considerada extralirulte.
3. No proces\SO scham-.se oo seguintes elementos e referências
princip&s:
a) Lei Est!>dual n.o 2.227, de 18-12-79 autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n.O 384/81) do Senhor Ministro
de .Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da RJepública,
comunicando que o con.selho Monetário Nacional ao- a!>reciar a
proposta, manif-estou-se favor.avelm:en~e ao pl-eito formulado conforme o art. 2.o d-a Res. _n.o 93, de 1976, do Senado l"ederal; e
c) <Parecer do Banco -central do Brasli DepaJTtamento de
Ojjersções e Valores Mobiliárioo, favorável ·ao pedido do Governo
do E.st!>do de são Paulo.
4. Rá a ressaltar que o Projeto obedeceu o disposto n<> art
42, item VI, da Constituição; . atlendeu as no~mas le-ga;is vigentes
(Riesoluções n.Os 62, d.e 1975 e 93 de 1976), e, ainda, o estabelecido
no Rieglmento Interno (art. 11]6, i ;em, II).
·
-

O Senado Federal resolve:
Art Lo 1í .o Governo clJO E.stwo de Siío Paülo,_noo termos do
a;rt, 2.o. da !lJeSOlução n.o 93, de íf dé outubro ~ 1976, .i o Sen~~
FecÍeral autorizado a elevar em Cr$ 2. 022.956.612,82 <_d_?is bill1oe",
vinte e' dois milhões; noveCentos e- cínqüenta e seis Illll, rei.sçent~s
e doze cruzeiros e oi!>enta.e.d~;>ls ~i<;J.yos) ç !llOntante.de ,sua dlvl:da consol!dada interna .a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, 'junto à .Caixa Jl;oonomica _do Est!>do de
São Paulo s.A.,
. quali!lade de agenté finance!ro do Banco
Nacional da· Ra
<BNH>, destinado à oooo'ruçao de escolas
de 1.o Grau em
s da CECAP, IN.OCOQP e COH:IIB's, naquele
Estado, obedecida-s as condições aÇm.!tidas pelo_ Ballco ~tra.I do
Brasil, no -respectivo proce~.
Art. 2.o Esta resolução entro. em vigor na óata ~d.e sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982. ...:... José Richa,. P-~e
sidei)te - José Lins, Relator ,_ Lut.. Ca!alcante -. Lomanto Juwor
- Benedito Canelas - Bernardino Viana - Jose Caixeta.
PARECER N.o 25, DE 1982
Da Comissão de Constituição e -.J"ustiça.. Sobre o Pro-

jeto de Resolução n. 0 8, de 1982, da ComJs__são de Economia,
que "Autoriza o Governo do Estado de Sao Paulo a ele_var
em Cr$ 2.022.956.612,82 (dois bilhões vinte e dois milhões,
novecentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e doze cr~~i
ros e oitenta e dois centavos) o montante de sua d1v~da
consolidada intema" •.
Relator: Senador Bernardino Viana
Apresentado pela Comlasão de Economia, o projeto de resoluão rob ezame autoriza o Governo do Es'-ado de. São Pa~ a elevar
~m Cr$ 2.022.956.612,82 (dois bilhões vinte e dois Illllhoes, .nove<>entos e cmqüenta e seis mil se!scentoo e dozff cruzeiros e oitenta
e dois centavos) o montwte 'de sua ~ívida consolidada in~a, a
fim de que po.ssa contmtrur um empréstimo <!;e~lgual valC>l", JUnto
à ca:ixa Económica do Esta,do die São Pau_lo S.A., est_a na qualid!>de
àe agente financeiro do Banco Nacional <la !!abiHtçao (BNH), destinado à oons'>"ução de escolas de 1.0 Grau em nucleos ela COOAP,
INOCOOP e COHAB's, naquele Est"-<lo.
2. Enquadra--se ,a operação ao disposto 1!0 .art. 2.?_.!'1a Reso-lução n.o 93, de 1976 - que alterou ·a Rel!Qluçao n. 0 62, d.e 1975 -

--

----

---

-

~

Ante o eXIp{JSto, opinamos no sentido da normal trsm!tação
do projeto, uma vez que const!tuclo.nal, jurídico.' e d,e boa técnica
leg!s1ativa.

de-

Sala das Comissões, 3
nta;rço de 1982. - Aloysio Chaves,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Raimundo Parente Humberto Lucena - Nelson Carneiro - Murilo Ba.daró - Lenoir
Vargas - Benedito Canelas - J"osé Fragelli.

O SR._ PRESIDENTE (Aimir Pinto) - 0 Expediente lido vai à publicaÇão.
--- ~:-~
---- -Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1<?-Secretário.

E lido o seguinte
PRO.JETO DF LEI DO SEN.\1)0 -N, R, DE 191lz

Disciplina a. proteção dos

vertebra.dos .I'Winonados

aqttá:tic()S na.s águas jurisdicionais brasüeiras.

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 8, DE 1982

Autoriza o Governo do Estado de São_.:r~uio a ~Jevar
em Cr$ 2.022.956.612,82 (dois bilhões vinte e dois milhões,
novecentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e doze cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna.

-_

-

5.

o

Congresso Naci9nal decreta:
Jl: proibida ·a utilização, perseguição, distribuição,
caça, pesca ou apanha de vertebr"-<los aquáticos dentro d.os limites das águas jurisdicionais brasllelras.
&i>. 1.0

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição contida nesse artigo oo espéc!mens provinlentes de crladouros · artiflcla!s devidamente legalizados, bem como--aqueles capturados mediante licença
de autoridade federal competente, que se destinem a esses estabelecimentos.
Ait. 2.Q llão propriedade do-Estado os abrigos, criadouros nat~jll_e 1Jil1hQV)e j'er,tellradqs",P)l!mOna<ios aquáticos.
Art.. 3~0 - _A licença para â. cole ta de vertebrados pulmonados
aquáticos poderá ser concedida pelo órgão federal competente,
desde que para fms científicos ou educativos.

Art. 4.0 A União fiscalizará diretamente, por órgão especifico do M!n!stério da Agricultura, dlretamente ou em convênio
com os Estados, a aplicação desta lei.
,Parâ@'~O único. A fiscalização _do cumprimento desta !e!
pelos órgaos especializados não exclui a ação das autoridades pollclals ou das Forças Armsda!', por iniciativa própria.
Art. 5.0 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei
dentro de 90 (noventa) dias, estabelecendo, inclusive, as penalidades contra os infratores, compreendendo mu1tas e apreensão
do material utilizado na predação.
Art. 6.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
'

iustificação
Anteriormente, apreEentamos projeto de lei dlsclpllnando a
pes-ca· dá baleia em nossl!ll águas _territoriais.
- Já agorá, ad_veríl(!os. pêla Fundação Brasileira de COnserva,ção da Natureza, chegamos ·à conclusão de_ que não está ameaçada.
de extinção apenas aquelas espéctes, .mas os pinipedes em geral,
os peixes-boi, as focas, os lobos-marinhos e as tartarugas aquâtl~~ g_ue _eventualmente, se homi.siam. em nossas costas mariti~o~· ~--: --,".- -_-;·:':~~";;~.
-=-·~-=-;•:
_
Trata de estender a essas espécies a proteção prevista na Lei
n.O 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção
à ra:una, tanto mais quanto os cetáceos, pinipedes, s!rênea.s e
-=--- quelônios, por serem pulmonados, assemelham-se mais aos animais terrestres 4o que _os pebl:es.
· Mas a predação desses espécimes vem sendo considerada ato
de pe.s_ca-. regulado_ pelo Decreto_-lei n.0 221, de 28 d~ fevereiro de
1967, dipl<>mjt__ele dif!ci!_ apllc!t!<ã9 !!.OS pulmonados.
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Se, ao proibir a caça de anlmals wrestres o flrB.~<ll renune!ou ao proveito económico pel~ decorrente, adotava, por outro
la4õ, uma. a.vançada opçíío oorillerv&Qidnlate..·
Corolá.ri<Hii!ssa. decisão seria delxarmo.i de ser !ncliítdos entre
·Os dóls únicos palses das .3 Améfic!J3 a praticar a pes~ co~r
c!ai de cetáceos, contrartando a opiillão pública na.cion&l e lnter·~~~lial, que protesta oontra o .extermln!o a.cl:l.erad!l. de. espéc:ies
'córoo a.. ba.lela,.o peixe-boi, as. tartarugas t111vi!Us e l!l&rinllM e .os
!Qbos .marinhos, que habitl!m treellos de - " · eostas e de ..JlOBII()I

riOS, cada. vez em menor número.
oa·· Q.uelônlos marlnllos e o8 slrên!os Slo os in!Us ;pró'xlmós

·extln~ão,

da

iinpondo-se .garanti"" à. sua sobrevivência.
se a .pesca dos grandes cetáceos .é regl,da . pela Convenção
Internacional para a Regulamentação da Pesca da Balei&, a. que
aderimos em: .19'74, não tem ·sido
este órgão na flscal!zação
da"pesca:, re8ulta.ndo· na quà&!
ção de oito das dez espéeles
de baleia submetidas .à 'explor
comerciai; uma das qli&ls ·se
captura no. Br!IBU.
·
·Sabemos que os produtOs extrafdos da balela representam 1l'm
décimo por· cento de.. nossa receita de exportação, tendo equiva"
lido -a prod]lç_íío baleeira nac!c>nal., em 1918, a ·oito d~. .POr
cento dos. anfinals domésticos abatidos e ·a trinta. e .Quatro .cente..~mos por cento d~t. produ~ de.. Pesca.do, gerando apenas 3511
a. 400 empregos durante sels meses do ano.
· A<!em&ls, os prÓdutos procedentes da. ba.le!a são substltutveis
por óleos vegetais, gorduras anlm&ls e carne !111$ e3j1êcles do~
mésuca.s.
Quanto aos 's!rêneos, há duas espécies no. Eira.sll, uma._flm:la!
outra marinha, afirmando a União Internáelonar 'PMR ··a. C!ID"
s~o da Na.tureza. que a:tttllas estão sob ameaça e em perigo
de imediata extlnçiio. ·
·
Apenas no litoral 8Ul. há ocorrência.s de pbúpedes, aeuditando-Be, porém, que a colõnià. existente - com raroo remanescentes
- haja. sido praticamente exterminada.
iiooluem-se· tamllém as tarta.rugas aquálticaa no Braa!l, "em
~ de !medla.ta ex:tfnçJ.o'', eom UJII& legl.ola.çáo precária. que aio
evita a. preda.ção em vArias regj.ões do Pala.
Assim, atendendo ..,. nossos compl"ODÚSB04 m.ternáelon&ls, não
convenientemente prOtegidos pela. Lei n.o 5.191, de 1967, nem
pelo Decteto-1ei n.O 221, de 196~Íç~era.mos que o Congresso N&c!onal aprove a. preiente propo
.
Sala das SéllsõOO, 4 de março de 1982. - Nelson Carneiro.
U• Comts86es ·de Constttufçiio e JtUtfça, e de Agrlcultura.J
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O projeto lido será publicado e
remetido às COmiSsões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Valdon Varjão.
O SR. VALDÃO VARJÃO (Pronuncia o seguinte ôíscurso.)- Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores:
Estamos regressando de uma viagem ao Estado_de _l_s_rael,
Participamos;-por bondade e deferência eXclusiva do Presidente da Casa,

Senador Jarbas Passarinho, que destacou com um convite o nosso modesto
nome para integrante da Comitiva de Congressistas nacionais qüe foram convidados pela Embaixada daquele país. Ali estivemos e ficamos vivamente imR
pressionados com o que pudemos observar, jâ que, mesmo sabendo da capaR
cidade do povo judeu, não imaginávamos tantas realizações em setores que
outros povos, até mesmo o nosso, estão engalinhando, apesar de disporem de
potencialidades ilimitadas e que não estão ao alcance dos descendentes de
David.
Mais uma vez ali comprovaRse que quando uma nação se dispõe a realizar o seu destino com determinação bem intencionada, com obstinação decidida, pode transformar o deserto em terra produtiva e a hostilidade do meio
em fator de fortalecimento do carãter de seu povo.
Sim Senhores, é o que constatamos na perseverança da gente israelita,
que a partir de Abraão, erigíu aquela terra à condição de bem sagrado, a ponR
to de, dois mil anos depois da dispersão, voltar intacta em sua crença, fé e religião; em seus costumes, princípioS e tradiçõe_s, mesmO hostilizada, permanentemente, pela disposição bélica de uma vizinhança agressiva. Sem entrar
no mérito das questões que dividem árabes e judeus, não se pode deixar de
admirar, ao visitar Israel, o extraordinário esforço de construção de uma
nação, numa pequena área, em meio a ClrCúnstâncias tão desfavoráveis. LonR
ge das improvisações que se verificam no Brasil, em_ lsra~l as lavouras são ver R
dadeiras indústrias, planificadas e executadas com uma técnica altamente
científica. Tudo ali é calculado por computadores, o custo da irrigação, seR
mentes, fertilizantes, transportes, trabalho etc. Só são cultiVidas as -plantas
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que apresentam redimentos, ali não se cultiva arroz porque consome mui!a á~
gua e a água lá é gêneto de primeira necessidade (como se diz aqui, na gíria).
Ali vimos como o_rganização comunitária dos Kibutz ê capaz de buscar e
encontrar soluções para dificuldades que pareciam intransponíveis, trazendo
a água para irrigar o deserto de distâncias desafiadoras, distribuindo-a racionalmente, sem favoritismo pOlítico ou afilhadismO partidário, de modo que
todos tenham a sua cota na razão direta de suas necessidades, sem nunca
mudarRse as regras do jogO social, a fim de não inspirar a desconfiança, que é
a ptãga que avilta o homem e enfraquece as nações.
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• permite um aparte, nobre Senador Vaidon Varjão?
O SR. VALDON VARJÃO- Com mui\o prazer, nobre Senador Mau·
ro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador, no instante em que V. Ex• faz,
diante da Casa, um relato da visita empreendida por parlamentares brasileiR
ros ao Estado de Israel, e tendo sido eu um dos integrantes da nossa deteR
gação, sinto-me no dever de testemunhar, também, à Nação, a excelente imR
pressão que ·ali recOlhemos, sobretudo daquela magnífica experiências de comun-idades ·rurais integradas que mostraram, não apenas a nós, como devem
mostrar ao mundo, a extraordinária capacidade e ó dinamismo do povo is~
raelense. V. Ex• viu ali como se faz a utilização racional das escassas fontes
d'água existentes naquele país. E essa impreSsão da utilização racional, correta, adequada foi recolhida não apenas por mim inas também pelos eminentes
companheiros Paulo Brossard e Cunha Lima, que trocaram informações com
os técnicos que debateram· Coi'ioscó a tecnologia utilizada pelos israelenses. V.
Ex• constatou, igualmente, que a sistemática de irrigação por eles empregada,
desprezando os processos tradicionais de inundação e aspersão para preferir
o gotejamento, signifiCando- que eles deseJam aproveitar, dentro de técnicas
aprimoradas, a água existente em seu reduzido território. E os reflexos no aumento da produção, dos níveis de produtividade também aferimos na visita
que fizemos ao Instituto de Colonização Agrícola daquele pais. Poderia também, e creio que V. Ex• o fará no curso do seu pronunciamento, destacar ouw
tros aspectos muito favoráveis que sobressaíram nas observações feitas por
ocasião da visita àquele país irmão.
O SR. VALDON VARJÃO- Agradeço o aparte de V. Ex• e com muita
honra o acolho a este meu modesto prOnunciamento. Tive a felicidade de ser
companheiro de V. Ex• naquela visita tão magnífica, não só de V. Ex•, mas
também dos Senadores Paulo Brossard e Cunha Lima e também de uma caravana de Deputados. Estou aqui neste instante fazendo um relato do que vi,
senti e percebi para, com sinceridade, dele tirar dividendos para a vivência do
nosso povo brasileiro.
Ali contemplamos um exemplo edificante da alta capacidade do povo de
Israel, quando em sua_s__univet,'sidades se dá prioridade ao ensino técnico,
científico e de pesquisa, relegando a plano secundário a cultura bacharelesca,
que sempre se revelou incapaz de solver as grandes aflições dos povos.
Ali presenciamos a estabilidade política interna, que impõe respeito até à
intranqUilidade externa, com as instíti.Jições democráticas perfeitamente voltadas para o bemRestar do povo. A defesa da liberdade nacional e da liberdade do cidadão são uma constante só, são aspectos de um mesmo estado de
espífitO que jUStifica, para OS judeUS sua deSesperada tentativa de apegarRSe
até ao extremo, ao seu lar nacional, sem rasgOs de demagogia, sem alardes de
concessões de serviços -que são de prestação obrigatória do governo e nunca
um favor que os órgãos de publicidade alardeiam como m~io de consecução
de vantagens eleitoreiras.
A simplicidade das repartições públicas do governo judaico deixaramnos até com uma sensação de conivência pai-a com a suntuosidade, alardeamento de faustO ou modorriiíus, a pompa e a ostetltaçãÕ do nosso siste-ma go"vernamental, que se revela autêntico tripúdio sobre a miséria e a pobreza da
grande maioria do povo brasileiro.
E Israel, Srs. Sen<:1dores, é um dos países mais ricos de dinheiro e ban-queiros do mu-ndo.
- -Em verdude, nós brasileirOs deveríamos mandar a Israel algumaS _comissões heterogêncas de técnicos, que ali fossem com o propósito decidido de observar e aprender as técnicas modernas de irrigação do deserto, de aproveitaR
menta de terras áridas, de integração _comunitária, de atendimento prev1denR
ciúrio eficiente, em que o ser humano é como tal considerado e não apenas
um instrumento util"izado pela camada dominante para perpetuarRse no poR
der.
Em lO dias de visita ao longo da terra judaica, quanta coisa nos foi mosR
trada. que em relaçiJ.o ao nosso puís nos causou profunda tristeza.
Apesar du sua permanente luta contra a vizinhança hostil, o judeu no IsR
rael é um povo que vive em constante guerra, lutando pela paz: lutando por

HShalon" corno dizem eles, tornando-se necessário a construção em todas residências ou nas imediações de toda e qualquer atividade coletiva de abrigos
antiaêreos. O Estado_ Sion reedifica e reestrutura sua civilização dentro de padrões altamente modernizados, conservando, porém, os seus valores morais e
sua secular estrutura social, que se tem constituído na força vitalizadora de
sua capacidade de realizar.
O programa assistencial do Estado judeu é eficiente- e procura atender
toda a massa humana que habita o seu território.
Cuidados especiais-são dispensados aos mentalmente carentes, no sentido de recuperã-los e evitar que sejam expostos à execração pública.
Um inaudito esforço estã sendo desenvolvido pelo Instituto WEIZMAI'\IN de Ciência, para descobrir a cura do câncer, mazela que hoje, ao lado
das doenças cardíacas e dos acidentes automobilísticos, constitui a trilogia
nefasta que m'fi.s--dizima a humanidade, tendo nos afiançado que em cada 3
cancerosos eles curam 2.
Alguêm jã disse que a abertura de escolas ocasiona o fechamento de prisões _e que a educação é o maior investimento que uma nação pode cfetuar a
favor de sua riqueza.
Entendendo quão valioso é esse critério, o governo de Israel coloca ao alcance de sua juventude uma rede eficiente e suficiente para atender a demanda escolar, de tal sorte que, atualmente, de cada três israelenses um é estudante nas modernas escolas públicas do país, constituindo a educação o terceiro
maior investimento orçamentãrío do governo judeu._
A Universidade de Tel Aviv é um complexo educacional com cerca de
vinte c Cin-co mil estudantes, eni. quareriüi -edifícios, ocupando_ uma área de
cento e setenta hectares, com uma gama de cursos postos à disposição doestudante, com uma acentuada predominãncia dos cursos técnicos científicos e
de pesquisas, na preocupação de assegurar- o desenvolvimento da sociedade
através de novas conquistas culturais.
Já dissemos que o solo do país é composto, em sua quase totalidade, de
terrenos pedregosos e áridos.
Para compensar o rigor da natureza, o poder criativo da gente hebréia
fez deslizar pelo deserto as águas do lago Tiberíades, em distâncias de até
quatrocentos quilômctros, para que o solo se tornasse fértil e produtivo,
constituindo-se ainda em lição e exemplo para países que padecem das mesmas carências.
O nosso Nordeste bem poderia espelhai- nesta âimOnstração -de capacidade, já que é cercado por caudalosos rios -perenes, como o São Francisco e
Tocantins.
A moderna criaÇão dO atual EStado de -[sfãel foTa constirrlaÇão de uma
milenar luta pelo retorno à Terra Prometida de Abraão.
Para nós brasileiros, ver o Estado israelita desabrochar como força
atuante da moderna sociedade mundial nos dá uma sensação vaidosa de partiCipaÇãO~ pOís~ quando de sua criação, foi um brasileiro, o Chanceler Osvaldo Aranha, nosso representante na ONU em maio de 1948, que teve atuação
destacada na defesa das aspiraçôes do povo hebreu, por entinàer que apretensão israelita era tão-somente o reconhecimento de fato que a história e o
direito lhe asseguravam.
O Sr. José Lins -
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V. Ext- permite um aparte?

O SR. VALDON VARJÃO- Pois não.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Valdon Varjão, sinto-me satisfeito em
ouvir V. Ext- fazer referências ao trabalho que viu em Israel. Conheço o trabalho de recuperação de terras naquela pequena Nação jã de alguns anos, desde
1972-1973, quando visitei demoradamente os trabalhos de recuperação de solos e de irrígação de Israel; visitei também os trabalhos de transposição de água do Vale do Jordão para o deserto, e, sobretudo, acompanhei com muito
cuidado o trabalho de utilização racional da ãgua lâ naquela região tórrida
do sul de Israel. Os trabalhos, sobretudo, os de desenvolvimento de agricultura irrigada por gota, naquela época, talvez, o sistema mais econômico em água, e mais do que isso, tivemos no Departamento NaCional de Obras Contra
as Secas na missão de Israel, conosco trabalhando durante mais de dez anos e
posso-garantir a V. Ex~ que a Oedicação -desses homens foi extraordinária- e a
contribuição que eles nos têm dado no Nordeste, transferindo know-how.
acompanhando_ os progressos da irrigação da região, o sistema de colonização foi de grande proveito para nós. CongratUlo-me com o discurso de V.
Ex• e deveria, também, ter feito a visita a Israel. Irifelizffiente, não me foi
possível, mas gostaria depois desses dez longos anos da minha última visita a
Israel, lã voltar, para ver o progresso desses trabalhos que ali estão sendo realizados, recuperando terras desérticas, não só pela irrigação, mas até Peio reflorestamento, como certamente V. Ex'" o terã assistido.

O SR. VALDON VARJÃO- Muito obrigado Senador José Lins, Líder
do PDS.

Nós aqui estamos, realmente, fazendo um depoimento do que vimos, do
sentimos e concitando a que, se possível, o nosso Governo venha a plagiar o sistema israelita no Nordeste, porque somos filhos daquela região e sabemos perfeitamente que tudo ali é solucionâvel, desde que haja boa vontade
e recursos.
q~e

O Sr. JOão-Calmon- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. VALDON VARJÃO- Para mim é um prazer muito grande receber o aparte de V.

Ex~

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Valdon Varjão, quando V. Ext- fo~
calizou o esforço -extraordínârio que o Estado de Israel realiza na área da educação, lembrei-me de um contato que mantive naquele país com o Vice~
Ministro d"a Edu?ação. N3quela OPortunid_ade indaguei de S. Ex~ como o Es-TadO de Israel enfrentara o Problerila de educar os milhares de ãrabes, os milhares de palestinos que lá viviam antes da implantação do Estado de Israel.
O Yice-Ministro da Educação respondeU--me reVelando u-m enorme constrangimento que lamentavelmente o Estado de Israel só puderam garantir aos
árabes e aos palestinos que lá moravam, apenas 6 anos de escolaridade, a todos, a 100%. Porque aos israelenses ê garantido um total de 12 anos de escolaridade obrigatória e gratuita, portanto, o milagre de Israel se assemelha ao
-milagre do Japão! é um milagre resultante da educação e V. Ex'" focalizou
co-rn maíta objetividade esse esforço gigantesco de Israel na área da educação
em todos os setores desde a escola maternal c jardim de infância até a uníversid_ade e aos cursos de pós-graduação. CongraturO-mc com V. Ext- pelo seu
pronunciamento de hoje, que transmite ao senado todas as observações que
realizou por ocasião dessa visita ao Estado de Israel.

O SR. VALDON VARJÃO ~ Muito obrigado, nobre Senador João
Calmon. Eu me honro com o aparte de V. Ex• e quando elaborávamos este
pronunciamento lembrávamo-nos da constante preocupação de V. Ext- para
com~ educação no nosso País c V. Ex~- podemos assegurar aqui nesta Casa
~ tem um lugar destacado no setor educacional, porquanto a sua preocupação é de que no nosso País sejam introduzidos métodos que venham educar
o povo brasileiro, porque um povo sem educação não tem condição de trabalho e muito menos de evolução._
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•
Continuando, Srs. Senadores:
E hoje, quaqçJo um b_rÊ-§il_ç_jJ::p_visita a_terr_a de Canaã, a terra do leite e
mel, e ê distinguido, como nós fomos, com tanta amabilidade, carinho e hospitalidade, fica até sem entender por que ali, naquela região da Ásia, onde a
inspiração divina fez surgir o Cristianismo e Afã fixou o Islamismo, ambas religiões pregando o amor e a fraternidad~. foi transformada na encruzilhada
da violência e da incompreensão.
Ali estão o locai_ de n<!_scimento do Senhor Jçsus Cristo e de Maomé; o
Santo Sepulcro, O Muro das Lamentações~ _as estradas por onde o Grande
Rabi pregou a bondade, a paz e deixou a maior síntese de sabedoria do amaivos uns aos outros~ onde encontramos a Igreja de Nazareth, a mais linda do

Mundo e a Grande Mesquita de Omar no local do Templo de Salomão. Ali
naqu~l~berço milenar de civilizações exuberantes, tornou-se uma espécie de

estopim do mundo, e a qualquer hora pode desencadear a sua destruição.
Nós que nunca fomos beato e nem muito ligado à religião, fomos possuído de uma aura de respeito e contemplação ante aquele acervo de fé e museus,
remanescentes vivos da passagem do Redentor Divino.
Por que então aqueles povos -judeus e arabes - não se irmanam no
ideal de seus insignes pregadOres, Cristo e Maomé e concluem que a paz, a
concórdia e a fraternída:de são os úi'ücos e ver<fadeíros objetivos a serem buscados por todos?
Do governo israelense recebemos as maiores provas de distinção, e nesta
oportunidade pedimos à Presidência desta casa que seja endereçado ao Sr.
Menahcm Savidor, Presidente do Parlamento, e ao Presidente do Estado de
Israel M. Yitzhak Navon, ao governo de Israel, os agradecimentos da Comissão do Congresso Nacional que ali esteve, afirmando, confirmando e reafirmando os laços de profunda amizade que tão sensibilizadoramente hoje nos
ligam.
Queremos registrar também a presença dos brasileiros que encontramos
em Israel, os quais contribuem com- seu esforço, com seu trabalho e com sua
participação para o fortalecimento da maravilhosa sociedade israelita, aqueles abnegados dos kibutz brorchail, liderados pelo professor Oscar Zimmermann.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza, por cessão do Senador Humberto Lucena.
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O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLiCADO POSTERIORMENTE:
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, pura uma comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs .. Senadores:
No Estado do Rio, há cer~Ja de quatro anos, o DNER empreendeu a
obra de retificação de um trecho da BR-101, entre Campos e Macaé, dois centros de grande expressão econôrilica e finariceira daquele Estado, e até centros
de produção de petróleo, onde a PETROBRÁS tem buscado os recursos com
que tem aumentado a produção de petróleo neste País.
Pois bem, Sr. Presidente, são 40 km de retificação de um trecho por onde, quinzenalmente, passo de ônibus, que até hoje está inacabado. Quando
chove, param os ônibus, os caminhões, os carros, todo o tráfego pesado paralisa naquele trecho de quarenta quilómetros apenas.
O DNER, racionalmente, deveria fazer em trecho menor a retifiCação:
primeiro, lO km, depois mais ro, depois mais 10, até acabarem os 40 km de
retificãção.
Há quatro a nus estamos com aquelas obras. Hoje à noite, vou viaja"t·e às
3 horas da madrugada vou passar por es.se trecho. Sr. Presidente, se estiver
chovendo vou ficar agarrado, horas e horas, porque hã quatro anos o DNER
não acabou ainda a retificação da BR~ 101 entre Campos e Macaé.
Ainda mais, é um trecho importante, via de escoamento de todo o tráfego que vem do Norte pela BR-101, ou Rio-Bahia litorânea, que ali esbarra
naquele estrangulamento, que foi- o DNER que fez.
Sr. Presidente, nem os caminhões ou os ônibus ou os veículos têm o recurso da velha estrada asfaltada que está sendo retificada, porque tudo estâ
coberto de terra nova, impossibilitando, com a chuva, o tráfego de todos os
veículos que demandam aquela zona.
Assim, Sr. Presidente, o apelo que ora faço já foi feito aqui quatro' o-u
cinco vezeS ao longo destes quatro anos de mandato que tenho aqui no Senado. RepitO-o hoje, e tenho certeza que vou repeti-lo mais quatro ou cinco vezes antes do fim do meu -maridato, para que o DNER- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que está fazendo asfaltamento em tantas estradas do Pais, consiga terminar os 40 quilômetros que hoje estão reduzidos a
30, ou 20 ou 15 quilómetros de retificação, que ainda não foram asfaltados,
que constituem uma barreira ao tráfego de todos os caminhões e veículos que
vêm do Norte pela BR-iOl, no trecho Campos a Macaé.
Quem viaja por ali ouve as reclamações dos caminhoneiros, dos motoristas de ônibus: dos motoristas de carros, enfim, de todos veículos_. _Ouve-se esta
cantilena há 4 anos, Sr. Presidente. Esse cantochão _de queixas e amarguras só
não chegou aos ouvidos do Sr. Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.
Acho Sr. Presidente, que o DNER poderia deixar de asfaltar estradas,
que podiam ser adiadas um ou dois meses e poderia terminar os 40 quilómetros da BR-1 Ol. Não são 400, são 40 quilômetros, quatro vezes a distância daqui ao Aeroporto Internacional de Brasília.
Assim, Sr. Presidente, é a reclamação que faço, espefando que o DNER
ouça, pela undécima vez, as nossas reclamações e possa ativar aquele trecho
pelo qual vou passar, amanhã, às 3 horas da madrugada num ônibus que sairá do Rio de Janeiro à meia-noite e vai-me deixar em Cachoeiro do ltapemirim às 7 horas tia manhã. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -O Sr. Senador Dirceu Cardoso
encaminhou à Mesa requerimento de informações sobre emprêstimó em tramitação no Senado FederaL A proposição será encaminhada ao despacho do
Sr. PfeSidcnte.
O SR. PRESIDENTE (AI mi r Pinto)- A Presidência convoca sessão ex·
traordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Decr~to Legislativo n9s 20 e 23,_ de 198!.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -José Sarney - Alberto Silva,Cunha Lima - Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista Jutahy Magalhães- João Calmon --Amaral Peixoto- Hugo RamosItamar Franco- Tancredo Neves- Amaral Furl_an- Benedito FerreiraHenrique San til! o - Lázaro Barboza- Benedito Canelas-José FragelliSaldanha Derzi ---Pedro Simon - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE(Aimir Pinto)- Está finda a Hora do

Expedi~n-

te.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114,
de 1981 -Complementar (n9 168/80- Complementar, na casa de
origem), de iniciativa do senhor Presidente da República, alterando
o_ Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de çlirei_to tribu_qrjo_.-- e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.354 a 1.356, de 1981,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
-de Economia; e
--de FinançfZs.
A matéria constou da Ordem do dia da sessão ordinária anterior, tendo a
discussão -encerrada e a votação adiada por falta de .. quorum".
Em votação o projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Corno ontem, como hóje e como amanhã, embora os registras libei-ãiS-do
Senado assinalem a presença -corno ontem - de 52 Srs. Senadores e, corno
hoje, de 4 J Srs._ Senadores - tudo faz c~er que não teremos número para a
votação.
Ontem, estavam presentes na Casa 52 srs~-Senadores e não houve número para a votação de um projeto de autoria do ilustre Senador Mauro Benevides. Hoje, é um projeto originário de Mensagem do Senhor Presidente da República, que deve ter interesse em que a Casa o aprove, mas, com 41 Srs. Senadores que passaram pela porta, e que serão 41 Srs. Senadores que comparecerão, no fim do mês, para receber os respectivos jetons de comparecimento,
quero crer não tenhamos aqui. na hora de votação, os trinta e quatro Srs. Senadores que o Regimento exige.
Sr. Presidente, de origem do Senhor Pre:~idente da República, temos um
projeto que estabelece normas gerais de Direito TributáriO. Já disse aqui,
muitas vezes, e não será a-última, isto é uma República tributária. Cuida de
arrecadar impostos. A gula, a aurea e sacra James do Governo é arrecadar e
arrancar tributos do povo.
Não sei se podemos afirmar, mas creio que este é um dos países de maior
carga tributária do· mundo. E aqui se está regulando novamente taxações e
impostos, através de Mensagem do Senhor Presidente da República. Nós,
que vivemos no interior. vemos o sacrifício dos pequenos comerciantes, dos
pequenos industriais, empresários de empresas pequenas, diminutas, para
atender o pagamento de contribuições de seus operários, do ICM e outras
contribuições. É uma_ luta tremenda! O pequeno proprietário, em nosso País,
tem apenas, por mês, de cinco a dez dias de tranqüilidade.O resto, Sr. Presidente, vive ele sob o sUplício da ansiedade e da angústia, a fim de arranjar recursos para, no fim do mês, atender às exigências do fisco federal.
A Mensagem c!o ~enhor Presidente diz o seguinte:
"Quando for atribuída a condição de responsável ao industrial, ao comerciante atacadista ou ao produtor, relativamente ao
imposto devido pelo comerciante varejista, a base do cálculo do imposto será ... "
Sr. Presidente, alta autoridade financeira do País, que eu não posso dizer
quem, declarou-me, há poucos dias, numa conversa de avião, que não sabe
corno arranjar recursos para tantas obras adiáveis nesta República. Poderia o
Governo atacar obras que precisam de seu término rápido, deixando outras
para um prazo maiS longo, para uma oportunidade melhor. Mas ataca dezenas de grandes obras, que países da Europa fazem uma ou duas por ano. E
nós ~stamos fazendo várias.
Li, hoje, o Plano 2.000, da ELETROBRÁS: entre as hidrelétricas em
construção, Itaipu, de que nós nos orgulhamos, com sua barragem de concreto, que vai assegurar a maior contenção de água, talvez, do mundo, jã foram
gastos cimento, concreto e pedra equivalentes a cento e sessenta e sete Maracanãs; gastaram-se dez milhões de metros cúbicos de concreto e vai se gastar,
até 1983, até o final das obras, doze milhões de metros cúbicos de concreto,
equivalentes a duzentos Marucanãs. Isto tudo, Sr. Presidente, é uma obra que
o Brasil está fazendo sem necessidade, encobre uma grande vaidade nacional,
a de construir, de realizar a maior hidrelétrica_do mundo. O Paraguai apenas
entrou com a água do rio Paraná, o resto é contribuição nossa. E o Paraguai é
nosso amigo, recqnhecemos o valor dessa amizade, a significaçãO dessa ami~
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zade, mas estamos gastando ali um volume de dinheiro que, Sr. Presidente,
somando-se, meses e meses de contabilização, não se chega à soma global do
custo de Itaipu. Não c_ontente com tudo_ isto, estamos tocando Tucuruí, a
maior hidrelétrica isolada do Brasil, para fornecer energia às fábricas quereduzirão o minério de alumínio, ao alumínio que nós vamos exportar para o
Japão. Quer dizer, é uma hídrclétrica que nós estamos construindo para os interesses maiores do Japão.
Estamos tocando o Programa Nuclear, estamos tocando a Ferrovia do
Aço, estamos tocando, Sr. Presidente, o programa da SIDERBRÁS, grandes
siderúrgicas com que estamos aumentando a produção, isto quando o mundo
está em recesSo" de produçllo de aço. Estimava-se que, em 19&0, o mundo siderúrgico atinglríã- o- prfriféírõ bilhão de toneladas de: aço. Estamos longe, Sr.
Presidente, todas as siderúrgicas estão ociosas, todas têm uma perda de produção violenta, todas caíram em sua produção. (O S-r. Presidente faz soar a
campainha.)
Sr. Presidente, vou concluir.
Assim, estamos vendo, na Mensagem do Senhor Presidente da República, mais um cuidado para arrecadar impostos. Nós estamos numa República
tributária. não Sei m-ais o ride nós chegaremos para pagar impostos, não- Sei.
Sr. Presidente, o preço da carta postal subiu. Lê-se que a ECT está dando
lucro; temo.s que o preço do barril do petróleo estã caindo, já caiu oito dólares por barril: a nossa gasolina sobe, não sei que mecânica ê essa~- que dinâmica é essa; a nossa gasolina sobe, o petróleo cai em to_do o mundo. Nos Estados Unidos caiu o preço d_o petróleo, neste último ano, e caiu cerca de 7 cruzeiros por titro a gasolina; aqui, subiu, outro dia, de 85 para 104 cruzeiros, subiu vinte e poucos cruzeiros.
Sr. Presidente, quero registrar a n1inha inconformidade, em nome do
povo sofredor, com a regulamentação da nova arrecadação de impostos, porque, dizendo claro, estamos numa República socialista com o nome de República Federativa do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Hugo Ramos- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos, para encaminhar a votação.
O SR. H liGO RAMOS (Para encaminhar a votação)- Preliminarmente, Sr. Presidente, eu rogaria a permissãO de V. Ex• para que, com tada benevolência, permitisse-me ler este documento que passarei às mãos de V. Ex•:
Brasília, em 4 de .março de 1982
Senhor Presidente:
Cumpro o dever de comunicar a Vossa Excelência, nesta data,
assinei as fichas de filiação do Partido Trabalhista Brasileiro,
desligando-me, pois, do Partido Democrático Social. Tal deliberação resulta do disposto no art. 69 da Lei Cõni"plementar n9 42/82.
Sendo o único representante daquele- partfdo 11.0 Senado Federal,
declaro-me, obviamente, investido nas responsabilidades de sua liderança, que peço anotar, para os efeitos regimentais.
Cordialmente,

Hugo Ramos

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)__; Continua: em votação o projeto.
O Sr. Gabriel Hermes- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar
a votaç--do.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Para encaminhar a votação, tem
a palavra o nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·
O Projeto n9 -114, da Câmara dOS Deputados, parece que não.foi devidamente atentado e lido pelos Srs. Senadores. Não se trata: absolutamente, da
criação - e nisso- pediria a aterição do nobre Senador Dirceu Cardoso, que
tão atento está sempre para todos os prOjetes que correm rtesta Casa.
Este projeto, Srs. Senadores, é um projeto de mera desburocratização.
Não tem nenhuma motivação no sentido de aumentar impostos ou criar impostos novos. Ele objetiva s-implesm-ente faCilhar-a arrecadação de impostos,
prindpalmente para beneficiar as Çieq-uenãs e médias emp-resas, Os peqUenos e
médios comerciantes. É só ler a exposição de motivos encaminhada pelos dois
Ministros responsáveis da área, Emane GaJvéas e Antônio Delfim Netto;
basta ler o item 7, que diz:
7. Outra medida de de efeito -desburocratizante na ãrea do
ICM é a adoção a nível nacional do sistema de arrecadação através
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E, finalmente, é um projeto que busca facilitar uma tarefa. Não importa
em aumento de impostos, cri~ção de impostos. Importa, sim, em facilitar a
todos aqueles que, individualmente, firmas comerciais ou industriais;- são
obrigados a pagar impostos, a pagá-fos com maior facilidade. E. um projeto,
portanto, desburocratizante.
Eu chamava, então, a atenção, sobretudo das lideranças da Casa, porque
este projeto é desses que devem ser imediatamente aprovados senão vão prejudicar a coletividade, prejudicar o povo; se não aprovarmos como estã. Estamos criando, pelo processo atual, um mecanismo complicado, e com este projeto estaremos simplificando, desburocratizando, não criando nenhum imposto.
Era para isso que queria chaniar a atenção, rapidamente, dos Srs. Senadores, que talvez não atentaram para o projeto, em face da sua extensão, e
que, em face da exposição, h"á pouco, do Senador Dirceu Cardoso, ficaram
com a impressão, talvez, de que se vai criar novos impOstos, críar novas arrecadações. Nada disso. Vai-se é -evitar e d6sbtirocratizar.
Era este ponto, Sr. Presidente, que queria esclarecer e gostaria de ter a
atenção dos Srs. Senadores para o problema. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Continua em votação o projeto.
O Sr. José Fragelli- Peç-o a palavra, Sr. PresidCntc para enc8itiiflhir-ã.
votação.
O SR. JOSE FRAGELLI (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Infelizmente, não vejo esse projeto de lei com a mesma simplicidade,
.com a mesma normalidade e com as facilidades que, com os conhecimentos
que são peculiares ao eminente Senador Gabriel Hermes, acaba de ser apresentado ao Senado.
Acho, Sr. Presidente, que esse projeto de lei, ao contrário de simplificar,
ele vem tornar mais difícil, em determinadas circunstâncias, o pagamento dos
tributos pelo contribuinte responsável.
E mais ainda, Sr. Presidente, esse projeto de lei adota medidas que visam, não aquilo propriamente que foi aqui apresentado como a razão de ser
dessa proposiÇão, mas, sim, como bem disse o nobre Senador Dirceu Cardoso, com esse apetite inSaciável de fiscalidade do Governo, porque o que ele
visa aqui, também, é receber adiantadamente, por meses, e às vezes sobre
mercadorias que serão vendidas em seis meses, em um ano, adiantadamente,
os tributos.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Muito bem!

O SR. JOSÉ FRAGELLI -

É uma carga muito grande sobre as finanças, sobretud'? de empresas, de comerciantes e de todos aqueles que passam a ser os substitutos legais responsáveis pelo pagamento do imposto.
Senão, vejamos, Sr. Presidente; diz aqui:
Art. I Q Ficam aCrescentados ao aft. 29 do Decreta-iei n9 406,
de 31 de dezembro de 1968, os seguintes parágrafos:
'"Art. 2' ............................................ .
§ 99 Quando for atribuída a condição de responsável ao industrial, ao comerciante atacadista ou ao produtor, relativamente
ao imposto devido pelo comerciante varejista, a base de cálculo do
linposto set-ã:---a) o valor da operação promovida pelo responsável, acrescido
da margem estimada de lucro do comerciante varejista obtida mediante aplicação de percentual fixado em lei sobre aquele valor-;

Vejam, Srs. Senadores, é preciso mesmo que os nobres Senadores atentem para os dipositivos desse projeto de lei, como bem salientou o ilustrado
Senador Gabriel Hermes:
O que (iüer dizer, Sr. Presidente, é simplesmente isto: que o industrial,
que o comerciante atucadista e o produtor, inclusive o produtor rural, ele vai
pagar adiantadamente o imposto daquele lucro estimado que vai ter o comerciante varejista quUndo vender essa mercadoria. Isso, Sr. Presidente, é uma
imposfção inadmissível, é ônus que nós não podemos aceitar;contra, sobretudo, o produtor, seja ele industrial, seja ele ruralista, seja ele quem for o responsável e aquele que tem o ônus de produzir- ele paga adiantadamente. É
o fisco na sua voracidade de comer tributos, Sr. Presidente, não é simplesmente desburocratizar.
Eu, sinceramente, fico admirado que um homem dos conhecimentos, da
prática, da cultura,__que tanto admiro. do Senador Gabriel Hermes, veja nesse
dispositivo simplesmente o.dntençào de desburocratizar a arrecadação dos impostos. Ao cpntrário, tem a intenção direta de onerar grandemente, e sobretudo os produtores, e eu diria de uma maneira especial os produtores rurais,
que vão ter que pagar o imposto do lucro estimado de I, de 2, de quantos re-
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vendedores aparecerem no comercio, nas transilções de uma determinada
mercadoria. Este é um projeto inadmissível, que não pode e não deve passar
no Senado, e que deve ser apreciado apartidariamente.
Eu, Sr._ Presidente, não prestei atenção quando esse projeto passou na
Comissão de Firianças, se não eu teria pedido vistas para fazer um estudo que pretendo fazer mais aprofundado -justamente para combater, com dados e com elementos, o absurdo dessa proposiçã-o; que virã sacrificar todo
aquele que estiver na obrigação de ad_iantar, por meses e talvez por anos, o
imposto devido ao fisco.
-- b) o valor da operação promovida, pelo responsável, acrescido
da margem de lucro atribuída ao revendedor, no caso de mercadorias com preço de venda, máximo ou úniCO, máicado pelo fabricante ou fixado pela autoridade competente.
Pergunto aos _nobres S_enado_res que possam defender essa proposição:
qual é a dificuldade na arrecadação do imposto ao revendedor daquela mercadoria que vai com preço de venda fixado? Qual é a dificuldade?_ N_enhuma!
Nenhuma, Sr. Presidente! A mercadoria já tem o preço máximo e o preço
mínimo, o fisco chega e cobra sobre aquela diferença o que é devido do ICM.
Não há dificuldade nenhuma! Não há burocracia _n~nhuma! O que há__é avoracidade fiscal do Governo. b este adiantamento de imposto que ele quer daqueles que passam a ser os substitutos legais, responsáveis, pelo pagamento
do tributo. Apenas, isso, Sr. Presidente. E se mascara um projeto como esse,
com a alegação de que tão-somente se visa desburocratizar o sistema de arrecadação de impostos.
Sr. Presidente, não fiz a leitura, penitencio-me do ffieu procedimento, na
Comissão de Finanças. Faltei àquela vigilância que o Senador tem que ter
sempre que pertence a uma comissão. Pass_ou na ComisSão de Justiça, eu não
estava, eu não me encontrava também na Comissão de Ecpno_mia, mas eu estava na Comissão de Finanças e não prestei a atenção_ devida, ou talvez eu
não estivesse, e como sempre aconfece, assino, mesmo aqueles pareceres que
foram lidos na minha ausência- talvez houvesse acontecido isso. Mas, não
quero me desculpar, ao contrário, quero me culpar pelo fato de haver assinado o parecer favorável a essa proposição na Comissão de FinançaS~ Vou mostrar, Sr. Presidente, como, ao contrário de desburocratizar, ao contrário de
simplificar, ao contrárío de _facilitar para o contribuinte o pagamento do tributo, essa proposição vem trazer dificuldades e responsabilidades maiores,
possivelmente geradoras de prejuízos, ao contribuinte.
Aqui estã, Sr. Presidente:
§ 79 A lei estadual poderá estabelecer que o montante devido
pelo contribuinte, em determinado período, seja calculado com base
em valor fixado por estimatiVa, garantida, ao final do periodo, a
complementação ou a restituição em moeda ou sob a forma.de:: utilização como crédito fiscal, em relação, respectivamente, às quantias
pagas com insuficiência ou em excesso."
Art. 39 Ficam acrescentados ao art. 69 do Decreto-lei n9 406,
de 31 de dezembro de 1968, os seguintes parágrafos:
Aqui está, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o aumento da burocratizaçãq,
aqui-· está o aumento do trabalho do fisco e do trabalho contábil da empresa,
do comerciante, do varejista, seja do contribuinte respons?x.el que for, porque, Sr. Presidente, terá que se apurar se aquele pagamento, por estimativa,
foi a maís ou a menos, se foi a maior ou· a menor e sabemos o quanto de trabalho, de burocracia irá por todo este País nesse cákulo do mais e do menos
no pagamento do imposto por estimativa. Então isso,yem SitiJ.plificar-?-Não -é
possível fazer urna afirmação dessas. Não vem simplificar de maneira nenhuma.
E atribuir, Srs. Seriadores, dar essa atribuição, hoje, aos Esta,dos, é chover no molhado. E aqui mesmo se diz nessa exposição, "que pelo Código Tributário, os Estados teriam essa competência p-ara cobrar o imposto por estimativa" (o Sr. Presidente fa:: soar a campainha.)
E permitam-me dizer que, quando governador, eu fiz isso, Sr. Presidente
e Sr+ Senadores ...

O Sr. Dirceu Cardoso -

Muito bem!

O SR. JOSt f'RAGELLI_- ..._para s~l}lp_liti_c~r, para não criar aquelas
questões que muitas vetes perturbam as relações da autoridade do fisco,
sobretudo com os comerciantes, eu determinei a cobrança do imposto porestimativa, durante um determinado período. Fazia-se a avaliação do movimento econômico da firma, da ernpresa_e, naquele período, cobrava-se por
estimativa o ICM. Depois de um tempo voltava o fisco, voltavam os agentes
fiscais, fazia~ urna reavaliação e novamente era cobrado o ICM sobre ;aquela
base estabelecida por estimativa. E isso, sim, Sr. Presidente, pode evitar a burocratização, pode evitar inconvenientes, pode evitar abusos, pode evitar esse
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conflito quase que permanente entre o fisco e o contribuinte. Mas dessa maneira que aqui está, não!
O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem!
O SR. JOSI: FRAGELLI - Porque, saber se a mercadoria foi vendida
por mais oU se foi vendida por menos; iestituir o imposto ou cobrar aquilo
que foi a mais ...

e

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem!

O SR. JOSÉ FRAG ELLI - .. .Isto é ~burocratizar, isso é complicar toda
a sistemática de arrecadação do imposto.
Sr. Presidente, por hoje vou fiCaTãQui. Queria apresentai" as minhas razões, inClusive a verificação de votos que vou pedir se essa matéria for colocada em votação, justamente para poder estudar melhor e combatê-la, porque
acho que esse é um projeto de lei nefasto aos interesses de todos os produtores, de todos os comerciantes e de todos que são responsáveis pelo ICM. É
um projeto ditado_ pela ganância do fisco e não pelo desejo de vir ao encontro
do direito-e das_ prerrogativas que devem se dar a todos aqueles que trabalham pelo País,- seja-de o operário, o empresáriO, o intermediário, ou o produto_r rural. O que se quer, cada vez mais, é-o"primir e nãO desoprimir o o ovo
brasileiro. (Muito bem.')
O Sr. Bernardino Viana -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pintcr)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana, para encaminhar a votação.

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em votação o projeto.
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que o projeto será submetido
ao Plenário pelo processo nominal, uma vez_que a matéria depende, para sua
aprovação, do voto favorável da maioria da composição da Casa, de acordo
com o disposto no inciso II, alínea a do art. 322, combinado com o art 328 do
Regimento Interno.
A votaçã_o far-se-á pelo p~ocesso eletrônico.
Os Srs. Senadores já-podem votar. (PaUsa.)

Procede-se à votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Bernardino Viana
Gabriel He.rmes
João Lúcio
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Agenor Maria
Alberto Silva
Evelásio Vieira
Humberto Lucena
José Fragelli
Mauro Benevides
M0acy-r Dãlla
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Votaram "Sim" 3 Srs. Senadores; "Não" 7.
Não houve quorum para deliberação.
A Presidência, nos termos regimentais, irá suspender a sessão por alguns
minutos e fará acionar as campainhas a fim de convocar ao plenário os Srs.
Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 25 infnutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 35 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Estã reaberta a sessão.
Sendo evidente a falta de quorum em plenário, a Pres"idência se dispensa
de renovar a votação, ficando adiada a votação da matéria para a próxima
sessão ordinária.
Em razão disso, não serão submetidos à deliberação do Plenário os demais itens da pauta, uma vez que as matérías neles contidas dependem devotação.
São os seguintes os itens cujci votação é adiada
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do S_enadO-lt~' 13. de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentaodria especial para o cornerciãi1o; mi forina que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981 das Comissões:
- de ConstitufÇãii e JuStiça, pela constitucionãlidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favorãvel;
- de Saúde, favorável; e
~de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

3
Votação, em primeüb" turno, do Pi-Ojeto de Lei do Senado n~' 329~ de
1980,--de autoria do Senador Cunha Lima, que modifiCa dispositivo da Conw
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também -integ-re a remuneração~ teOdo
PARECERES, sob nos !.063 a !.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação SOcial, fãvorãvel; e
- de Finanças, favorável.
4

Votação, em primeirO -tur"ilo, do ProjetO- de Lei d-o Senado n11 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 constitUcioii"aiídade, juridicidade e, no
méiító;- faVOiável, 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 nll 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• !.!45, de 198!, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade, juridicidade e, no
mérito,-- favorável.
-

6
Votação, em primeiro turno do Projeto de Lei do Senado nll 25~, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro,. que acrescenta dispositivos à
Lei n' 5.480, de !O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13' salário devido aos trabalhadores avulsos, lendo
PARECERES, sob n•s !.!97 a !.!99, de 198!, das Comissões:
- de ConstituiçãO e Justiça, Pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
7
Discussão, em primeiro turno, do P-rojetá- de- Lei do Senado nll 362, de
1979, de autorí8. do Senador Humberto Lucena, que altera dispositívo da Lei
nll 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s !.!30 a !.!33,del981, das Comissões:
- de Constituicàó e Justiça,·
--de Leigislaçào Social;
- de Serviço Público Civil,· e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

8
Discussão, em primeiro tUrnO; do Projeto de-'Lei d()Senado no? 309, de
1979, do Senador Gabrier Hermes, que dispõe sobre o exe~cício da auditoria
contábil e dá outras providêricias, tet1do
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 198!, das Comissões:~~
- de Constituição- e Justiça, Pela consfituc1õnalidade e juridicidade;
~de Legislação Social, favorável;
- de Sen•iço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorável, com as emendas de n9s 1 e 2-CE, que apresenta.

(Dependendo da votação do Requerimento nll 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexames da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Há oradores inscritos. Concedo
a palavra ao nobre Senador EveiãS:io Vieira.

O SR. EVELÁS!O VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria por cessão do nobre Senador José Fragelli. (Pausa.)
S. Ex'- não está presente. - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex'- não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem ievisão do orado i.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inscrito estávamos para abordar o assunto do projeto que deu entrada
anteontem na Casa, que diSpõe sobre a retirada de apreciação do Semido de
empréstimos com que Estados e municípios buscam as arcas do poder federal
para fazer face, às vezes, a desatinos e a uma parte pequena da administração
pública.
Mas, Sr. Presidente, em vista do adiantado da hora, da presença de poucos Senadores em plenário, e como da próxima semana em diante, na Comissão de Justiça, a qual voltaremos por indicação do nosso Líder, estaremos
mais habilitados a discutir esse monstrengo que foi apresentado à consideração do Senado, retirando atribuições nossas, retirando competência do Senado, como se isso nos engrandecesse ou nos enaltecesse. Esse assunto de
suma importância riós deixaremos Para outras oportunidades, porque da próxima semana em diante ocuparemos a tribuna, quase que diariamente se nos
permitiYO Regimento, ou as oportunidades permitirem Para tratar domesmo.

-o Sr.

Evelásio VtéirO ....=.V. Ex'- me permite?

O SR. DlRCEUCARDOSO- Pois não.

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Dirceu Cardoso essa iniciativa é de deixar a todos nós, Senadores de todos os partidos, perplexos, porque os nossos
-poderes foram reduzidos em muito a partir de 64. Tem sido uma luta permanente a recuperação das prerrogativas do Congresso Nacional. Como é que
um Senador toma uma inícíaríva dessa natureZa, buscando reduzir mais o
nosso poder? Se outros Senadores seguirem o exemplo do autor dessa proposição, nós passarembs apenas~ a tet que comparecer aqui, ao final do mês,
para receber a nossa remuneração.
~ ~ O SR. DIRCEU CARDOSO- Exatamente. V. Ex• foi, na singeleza do
seu argumento espectfico, apontandO- a causa, a conseqüência desse ato de desatino.
Sr. Presidente, o Senado se declara o maior supêrfluo da República. Somos o maior""rupêrfluo, não_ é o"uí~q_ue, nã6 é o dgaiT6, não o caViar, nada
disso. O maior supérfluo- é o SeDado Federal, porque não temos mais nada
para fazer, tirando do Senado, subtraind_o do Senado a competência para
apreciar esses empréstimos.
.
Sr. Presidente, quando se lê sobre a .Revolução Francesa, a célebre Ses- são de Quatro de Agosto, da Abolição dos Privilégios, hã quase 200 anos, e
quando hoje vemos a apresentação de um projeto desse jaez, é como diz o
nobre Senador Evelásio Viejra; tiveffios uma aura de perplexidade, Sr. Presidente, mas vamos deixar isso para a semana que vem, com a Casa já com toda
sua lotação para ouvir coisas que precisa ouvir do Senador autor desse monstrengo, em cujãs entr-ari.has cerebrais, Sr. Presidente, foi gerada essa criatura
que é esse projeto ora apresentado a nossa consideração.

e

O Sr. Evelásio Vieira -

Permite um -aparte, Senador?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Com prazer.

o_ Sr. EvelásiÇ _V_(eira ~ Felizmente esta matéria não terá o êxito que espera o seu autor, porque em várias oportunidades o Presidente da Casa, o
honrado Senador Jarbas Passarinho, sempre se manifestou contrariamente a
qu<llquer inici3.-tiva dessa natUreza. Ê preciso que fique i!.ste registro, a propósito do fato.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Está certo. Vamos aguardar, então, o
desenrolar dos acontecimentos.
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O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex', nobre Senador?

o SR.

DIRCEU CARDOSO- Pois não.

o Sr. Mauro_ Benevides - Nobre Senador Dirceu Card?so .. .- quero,
antecipando-me ao grande debate que V. Ex' suscitará na próxtma semana
em torno desta matéria, transmitir a solidariedade, que não deve ser apenas a
V. Ex•...
O SR. DIRCEU CARDOSO O Sr. Mauro Benevides -

Não, porque ...

... mas à Casa ...

O SR. DIRCEU CARDOSO - Exatamente.
O Sr~ Mauro Benevides- ... que se deve posicionar, corajosamente, contra esta matéria, mantendo uma prerrogativa que lhe foi deferida pelos textos
legais do País.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Exalo.

O Sr. Mauro Benevides- Quem ouViu, no dia 19, o pronunciamento do
Presidente do Senado Federal, o nobre Senador Jarbas Passarinho, chega à
constatação de que esta iniciativa nãO se ajusta à linha de pensamento externada pelo Presidente do Congresso Nacional. Conseqüentemente, acredito
que será ele próprio, o dirigente máximo do Senado Federal e do Congresso
Nacional, que também adotarâ idêntico comportamento, repudiando esta
proposição que esvazia, sem dúvida, as prerrogativas do Sen-ado da República.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço os apartes que foram dados
ao meu discurso. Aguardemos, então, o desenrolar dos acontecimentos, certos de que, como na famosa sessão do dia 4 de agosto, de abolição dos privilégios durante a Revolução Francesa, nós vamos assistir, na Revolução Bras~
leira de 1964, à abolição de um direito e de uma prerrogativa do Senado, em
virtude de proposição apresentada por um Senador.
Sr. Presidente, passo a discorrer sobre outro assunto.
Na próxima segunda-fCita, teremos oportunidade de conhecer o parecer
do Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito- sobre o Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha. Segundo disse aqui o riobre Senador Milton Cabral,! ontem, o parecer consta de nove volumes- não sei de que altura- com vasta e
robusta argumentação em torno de uma das matérias que mais suscitaram debates no Senado. Essas matérias trouxeram ao Senado autoridades máximas
da energia nuclear, no Brasil. Ouvimos a autoridàde máxima sobre a fase de
enriquecimento do combustível nuclear, que é o Prof. Becker, da Alemanha,
criador do sistema que o Brasil vai aplicar no seu programa nuclear.
Declarei, ontem, que recebi um relatório do Tribunal de Contas da
UniãO, o qual foi suscitado por mim, com iriiciativa através da Mesa, e que
contém dados que arrepiam. Não vamos nos estender sobre este assunto. Foi
contratada à implantação de 700 estacas em Angra 2 - para se ver como estão as condições da construção de Angra 2 - e até há poucos dias já foram
implantadas 1.591 estacas. Ainda assim, não se chegou ao fim. Foram contratadas 700; foram implantadas 1.591; e não se chegou ao fim. E não se -chegarã, nos próximos meses, ao fim da implantação do estaqueamento de Angra
2. É para se ver onde o Brasil está enfiando o seu dinheiro, onde o Brasil está
gastando o seu rico dinheiro, onde o pobre Brasil está enfiando o seu rico dinheiro.
Em Angra 2, "Sr. Presidente, planejada para 700 estacas, em cima das
quais se colocaria uma laje de encabeçamento sobre_~ qual iria ser construída
a usina, já se fincaram 1.591 - o dobro ~_mais alguma coisa - e não se chegou. ao fim. Isto por causa da podridão do terreno, da falsidade do terreno escolhido para ali ser construído um aparelhamento de relojoaria de uma sensibilidade absoluta e de um perigo eminente, que ê a usina nuclear, assentada
sobre estacas de comprimento médio de 40 metros!
Sr. Presidente, aguardemos para segunda-feira a apresentação do relatório do ilustre Relator Milton Cabral, a fim de começarmos a apreciar o parecer que vai nos trazer luzes a respeito dos diversos ângulos obscuros da
política nuclear brasileira.
·
Era o que tinha a dízer. (Muito bem!)

O Sr. Bernardino Viana- Sr. Presidente, peço a palavra para uma explicação pessoal, porque fui citado, como autor do anteprojeto a que se referiu ...
O Sr. Dirceu Cardoso -

Não houve referência pessoal a ninguêm.

O Sr. Bernardino Viana- EntãO, eu quero falar como Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- V. Ex• pode falar como Líder.

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSIERIORMENTE,
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
OSr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, eu pediria que V. Ex• ofereces·
se a oportunidade ao nobre Senador Evelãsio Vieira apenas para fazer uma
comunicaçã_o inadiável à Mesa, porque a comunicação que S. Ex' fará antecede a uma outra que também encaminharei, neste instante, a V. Ex•, relacionada com a Liderança da nossa Bancada nri Senado da República.
O SR, PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Eve-lãsio Vieíra:.
-O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Sr. Presidente, para fazer a seguinte comunicação:
Exmº Sr.
Senador Jarbas Passarinho
DD. Presidente do Senado Federal
NESTA:
Senhor Presidente:
Para os devidos efeitos, comunicamos a Vossa Excelência que,
em face da incorporação do Partido Popular- PP- ao Partido do
Movimento_ Democrático Brasileiro - PMDB - integramos, a
partir desta data, a Bancada do PMDB.
Sala das Sessões, CJil 04 de março de 1982. - Tancredo Neves
- Evelásio Vieira- José Fragelli- Mendes Cana/e- Affonso Camargo - Valdon Varjão - Alberto Silva - Saldanha Derzi.
Era a comunicação que desejávamos fazer à Casa e encaminharemos o
requerimento a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, para fazer a seguinte
comunicação:
Nos termos do art. 64, § 19, do Regiinento Interno, temos a
honra de comunicar a Vossa Excelência que a Bancada do Partido
do Movimento DemocrátiCO Brasileiro, em reunião realizada nesta
data, deliberou indicar o Senhor Senador Humberto Lucena para
Líder do Partido.
Na manhã de hoje, sob a Pr~idência do Líder Marcos _Freire, estiverain
reunidas as bancadas do PMDB e do extinto Partido Popular e, nessa ocasião, pelo consenso, pela manifestação unânime, portanto, dos presentes, foi
escolhido o nobre representante da Paraíba, Senador Humberto Lucena, para
a Liderança do PMDB.
À Mesa seiá encaminhada a comunicação formalizada, subscrita pela
maioria dos integrantes do PMDB e do PP. Se não o faço na totalidade, é
porque alguns Senadores tiveram_necessidade de_ viajar, às 12 horas, mas aporão suas assinaturãs junto à Mesa oportunamente. _
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Seguidas vezes tenho-me ocupado, na tribuna desta Casa, da autonomia
política das Capitais brasileiras, defendendo, através de Proposta de Emenda
Constitucional, o restabelecimento da eleição direta para os seus respectivos
Prefeitos e Vice-PrefCitos.
Duas tentativas de reformulação do artigo 15 da Lei Maior em vigor foram invalidadas pelo comportamento da Maioriã, que se recus-ou a oferecer
quorum para a apreciação da importante matêria pelo Congresso Nacional.
Frustrava-se, assim, uma aspiração legítima de quase 15 milhões de votantes, aos quais se impôs a sistemática da nomeação do prefeito, numa
afronta aos brios democráticos de um eleitorado que é, com justa razão, considerado como detentor do mais aprirn:árado nível de politização.
Todas estas considerações, Sr. Presidente, agora reenfatizadas diailte do
nosso Plenário, tornam-se oportunas diante da esolha do Sr. Salim Curiati
para dirigir os destinos da cidade de São Paulo, em substituição ao Sr. Reinaldo de Barros, que ascendeu ao posto pela simples vontade do Governador
do Estado.
Em qualquer outro município do interior do País - com Cxceção tamM
béin dos-fnciUídos Tia área dC -seguiêlnça nãcioilal e das estânCias hidiomirierais- a alteração se processaria cotn observância da linha sucessória prevista
em lei, ou seja, a ti"anqüila posse do Vice-Prefeito para cumprir o restante do
mandato na vacância ocorrida.

366 Sexta-feira 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seoão II)

E é exatamente no município de maior densidade eleitoral - são 5 mi~
lhões os seus eleitores- que se torna mais evidente a iniqiiidade de um dispositivo· esdrúxulo, cuja supressão na Lei Maior do País se torna imperiosa, inadiável mesmo.
Em plena fase de abertura política, quando foi restabelecida a eleição direta para o Governo dos Estados, é inadmissível que perdure aquela norma
discriminatória e absurda, contra a qual se insurgem todas as nossas correntes de pensamento.
Ao íniciar-s6 a -pi-ese~te_IegíSiitU~-a:, _a -~sse~bléia pauFsta as.sumiu um
posicionamento históricO, -ao aguardar- anteS d~ ~oferecer o sêu_ rêferendum
ã indicação do atual Prefeíto- a deliberaÇàO do-Congressõ em torno de u:rlla
Emenda que então tramitaVa Vís-ãrido a restitui? ai:>"CiéítoradO daS Cáphãis- a
prerrogativa de escolher, por voto diretO e secieto, -o seU Prefeito e VicePrefeito.
Foram dois meses de expectativa geral, quando Casas_ Legislativas e entidades comunitárias expressaram o·seu apoio à minha iniciativa, instandO- Senadores e Deputados a que a apoiassem para permitir o término da vigência
de um processo que se não ajusta ao estágio de normalização deffiocrática em
que ingressou o País.
O novo edil paulistano, que se proclama integrante-ude um time, escalado pelo seu capitão," certamente melhor se situaria se pud_esse entrar num
campo democrático, -pãra urita cOmp-etição em- que -o juiz fosSe o próprio-poVO.

A sucessão municipal, na cidade de São Paulo, leva-nos a esse quadro
constrangedor, quando um eleitorado de elite vê-se impedido, em conseqiiência de um inciso autoritário e despropositado, de participar de uma escolha
da maior importânCia para os seus destinos pOlítico-administrativos.
Detendo-se ao exame da indicação do novo Prefeito, acentua, em um de
seus editoriais de 3' página, na edição de anteontem, O Estado de S. Paulo.
.. Não estamos a fazer nenhum julgamento c;ia capacidade adminí"strativa do_Sr. Ailtonio Salim Curfãtí; flêm -afirniarriós que o Deputado não tenha condições ou aptidão para ser Prefeito.
..0 que procuramos enfatizar, mais uma vez, ê. a inautenticidade do processo de escolha em si. Esta_cidade, com os problemas colossais de uma autêntica megalópole, estaria a exigir, para o seu governo, um critério de investidura maior, em termos de •'grande política" e não uma nomeação personaliSta,' tribal, de corrícila." ·
Por sua vez, a Folha de S. Paulo, ao apreciar o momentoso assunto, assim se pronuncia em lúcidO editorial, na última teiC;i-feira.

"PREFEITO NOVO
Hoje pela manhã, a cidade de São Paulo deverá, enfim, tonhecer o nome de seu novo prefeito, a ser1ridiciido enl substituição ao
Sr. Reinaldo Barros que está preste& a -se afastar do cargo para concorrer à governartça. Formalmente, o nome que o governador Paulo
Maluf estará propondo terá de ser submetido à aprovação da Assembléia paulista, que reiniCia suás seSSões hOje. Na prãticil, sabe-se
que a indica?ão_do Palácio dos Ban~eir~nte~ equiv~le à_ n_ome~.çã~,
jã que o governo dispõe de um 'tranqüíl() controle sobre a maioria
naquela Casa legis]ativã.
Parece inconcebível, mas são OsfàioS-.-Os milhõCs de paulistanos acordam um belo dia e tomam conhecimento de que, por obra
de decisão de um só homem, serão governados por fulano ou sicrano. Sabe-se, além disso, Quais os critétíos qUe ÍlortciarãO a esCOlha.
O novo prefeito, independentemente de-suas Cluãlídades-pOlíticas e
administrativas (ÕL{ àa falia delis), deverá ser aliuém firnlemente
empenhado em transformar a PrefeitUra- dà rTiãior ddade do País em
escritório eleitoral do partido do governo durante a campanha já em
curso, com vistas ao pleito de noveiDbfo.'' Foi a est::llamentável situ::iÇãO-qUe o ãuioritarlsmO sanea-dor·de
1964, inidã.lmente armado das melhOres inienções, nos conduziu. O
caráter aberrante de mais esta nomeação, que suprime o· direito de
cidades como São Paulo de se autogovernarem, chama a atenção,
novamente, para a urgênic"a do restaOeieciniento diis eleições dírit"ãspara todos os níveis, a começar pelos prefeitos das capitaJs e dOs
municípibs·-con:siderados de intereSse da segurança naciOnal.
=

Vê-se, desta forma, Sr. Presidente, que __se generaliza_aJus-ta reação dos
maiS -c-onceitUados órgãos da imprensa brasileira contra a cab\ilosa _fórmula
dos prefeitos rioineados, numa sintoriia-ã.dmirável co_m a indignação dos milhões de eleitores que se acham privados do exercício de uma prerrogativa,
conspurcada ineXplicavelmente pela nossa Constituição~
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Nos próximos- di3.s, o Congresso ·será:Chamado novamente a se pronunciar-Sobre Proposta de Emenda de minha autoria, modificando a alínea a,§
}'i', ao art. 15 da atual Carta.
E não creio que venha a desperdiçar essa nova oportunidade que lhe será
ofereci~a d6 ex pungir do texto vigorante, o malsinado dispositivo, incompatível com o anseio de participação democrática que domina todas as cama-das
de nossa populacão. (Muito bem.')

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quando apresentei, nesta Casa~ projeÍo de leí disciplinando a pesca da
baleia em águas territoriais brasileiras, recebi o apoio de vários setores da
opiniãõ pública, interessados na conservação da fauna, destacando-se ã Fundação Brasileira_ para a COnservação da N3.tureza, atualmente presidida pelo
Sr._ Ibsen de Gu_s-mão Câmara.
Sugere-me, agora, aquele dirigente da FBCN, que substitua '"baleia" por
••cetáceo", que é o termo científico, e ••mar· territorial" por "águas jurisdicionai's", dado que, diante de recentes acordos internacionais, patrocinados pela
ONU, a tendência do nosso mar territorial ê configurar-se em doze milhas,
criando-se a figura do "'mar patrimonial", ou zona econ-ómica exclusiva, aplicável às cento e oitenta e oito milhas restantes.
Hoje, entretanto, sabemo_s que não apenas os ·cetáceos estão ameaçados
de extinção, pela pesca predatória, mas também os pinípedes, os peixes-boi e
até mesmo as tartarugas aquáticaS, constituindo sua preservação constante
preocupação das entidades conservacionistas em todo o mundo, em vista da
extrema vulnerabilidade dessas espécies na fase de postura, claramente visia a
rarefaçào das suas populações em todos os mares e rios onde habitavam.
Para atingir todas essas espécies, será necessária uma lei protegendo os
vertebrados pulmonados aquáticos.
Daí por que, atende'ndo a- sUgestão que nos foi encaminhada pelo Presidente da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, elaboramos
novo projeto de lei, para a apreciação das duas Casas do Congresso Nacional.
Pretendemos que se proíba a utilização, perseguição, destruição, caça ou
apanha de vertebrados pulmonados nas águasjurisdkionais brasileiras, excetlüfdos-os espécimes procedentes de criadotiros artificiais legalizados, ou
aqueles capturados mediante licença das autoridades, tendo como destinação
estabelecimentos científic_os ou parques zoológicos_.
Consideramos, na proposição, que os abrigos, criadouros nacionais e ninhos naturais desses vertebrados se constituem em propriedade do Estado,
permitida a coleta para fins científicos ou educativos, quando concedida a licença por órgão federal competente.
Confia-Se ão _M!OiStérlo da A&ricul(ura,_ dire,tamente ou em. convênio
com os EStadOs e MUnicípí"oS, a apÜ.Cação da lei, não excluída a ação das autoridades policiais e Forças Armadas por iniciativa própria.
Estamos certos de que a proposição, amplamente justificada, com os sup~iment~s oferecidos Q_i!lt? .presiden~~ ~.a· _ fB.CN. ~eja" fi_nalmente, aprovada,
para a preservação de espédffi-es lrrlportanteS: -da nossa fauna aquática.
Era. o, qlle tí~h~o,s;~a,, ~~er, Sr_. Pr~idente. _(Mu,ito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos_ Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.f-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vi-o apenas uma vez. De visita ao Recife, numa de suas vindas ao Brasil.
há afgu ns anos atrás.
Figura imponente, in~eligent:·e culto, eÕvolvente e sedutor em sua conversa substanciosa e, ao tTiesmo tempo, fácil e simples para qualquer interlocutor. Era o médico pernambucano Nilson Rezende, falecido nesse ano que
findou.
Falando no Tribunal de Contas de Pernambuco, na sessão de 27 de agosto de 1981, em homenagem à memória do notável clínico, disse-o Conselheiro
Jarbas Maranhão:
·~Antônío Houaiss cha!TIOI}:-Ode 11).estre e_ sábio e Álvaro Lins,
ofefécendo-lhe- um dos seus livrOs, diSse que o fazia ao cientista de
_ singular valor, personalidade huro:;t_Qa das que mais estimava e admirava e que agora fosse o testemunho, para o amigo inesquecível,
-- de gratidão, efetuosbs sentimentos e desejo de continuidade de suas
relaçÕes."
- Nascido a lO de janeiro de 1904, em Nazaré da Mata, mudou-se para Itabaiana com os pais e, a~i, nas ru~s tranqüilas da cidadezinha nordestina, fez
os seus eStudos primários no Instituto. Nossa Senhora do Carmo, do Profes-.
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sor Eugênio Peregrino Maciel Monteiro~ tendo entre seus colegas aqueles que
seriam depois o romancista José Uns do Rego e o poeta Ferreira dos Santos.
Iniciando e concluindo o curso parcelado no Recife, nos Colêgios Ayres
Gama e Carneiro Leão, dirigidos respectivamente por Alfredo Gama e Padre
Augusto Carneiro Leão, foi contemporâneo de Waldemar. de Oliveira naquele grande educandário.
Aos 21 anos, formava-se pela Faculdade Nacional de Medicina. do R1o
de Janeiro, dedicando-se, com afinco, na pós-graduação, ao aperfeiçoamento
da sua formação médica nos grandes hospitais do antigo Distrito Federal ou
em cursos de extensão nas Universidades de Paris e Bordéus.
Foi residente em neurocirurgia do St. Lukes Hospital- em Saint Louis,
Missouri--nos- Estados Unidos, e bolsista nas Universidades de Columbia,
Cornell, e na Clínica Maio, aperfeiÇoando-se, depois, em Manguinhos, como
colaborador do grande David Sanson.
Jovem, destacava-se nos campos clínico e cirúrgico, nos- domínios da
otorrinolaringologia, "Como dos mais competentes do País.
Acrescenta Jarbas Maranhão:
.. Mas essas conquistas, essa projc!Ção e o ambiente CiCntífico- do
País não eram suficientes pará s-atisfazer sUas tendências e·- aspirações. Não tencionava ser apenas um-bom profissional, um eficiente aplicador de conhecimentos científicos. Desejava m1,.1ito mais.
Queria colaborar na_ ampliação desses conhecimentos, aprofundar
estudos, fazer e renovar experimentos, perseguir e desenvolver pesquisas, servir, enfim, ao desenvolvimento da ciência. Precisava de
um espaço menos estreito, menos indiferente, onde não lhe criassem
dificuldades. Um espaço mais amplo, mais rico de recursos, de compreensão e estímulos, em que ele se desse integralmente ao avanço
científico".
Com essa ambição, voltou aos Estados Unidos, e se, no Brasil, fora um
renomado biologista servindo, ademais, nos hospitais Gafreé e Guinle, São
João da Lagoa, Central da Marinha e Policlínica de Botafogo, além de haver
sido eleito SóciO Correspondente da Academia Nacional de Medicina, teve
oportunidade de mostrar-se eficiente aplicado r de conhecimentos científicos,
no exterior.
"Precisava de espaço" - como assinala, ainda, Jarbas Maranhão.
Assim, tornou-se docente de neurocirurgia Iia Universidade de Saint
Louis e fellow nas Illinois, Cornell, Colúmbia, como assistente nas de Paris,
Bordéus, Madri e Lisboa, conferencista em Copenhague e Estocolmo, pesquiN
sador em fisiologia e cirurgia experimental na Clínica Mayo. Pertenceu à Sociedade para o Avanço da Ciência, em Washington; da Academia Científica
da Espanha, da Sociedade Portuguesa de Neurologia e Psiquiatria. Foi titular
do Congresso de Neurocirurgia dos Estados Unidos e do Colégio Internacional de Cir-urgíõeS, -além de representante do Brasil em Washington, desde
1944, junto ao Nacional Ressearch Councill, título de que mais se orgulhava.
Publicou dezenas de trabalhos sobre neuroc.irurgia, desde tese sobre
traumatismos cranioencefãlicos à tolerância da via intracarótída pelos anti~
bióticos. Foi notável conhecedor de farmacologia, de virologia, de iroscopia,
dos resultados psicossomáticos, positivos e negativos; da aplicação de vacinas, injeções e antibióticos, de aparelhos de pesquisa dos órgãos internos. Um
dos _seus trabalhos ú_ltimos, de 1956, é .. A infusão arterial de diferentes substâncias nO-COração, espinha e outros órgãos do cão", para a Clínica Mayo.
Em 1980, no vigor dos seus 77 anos, era ainda consultado pelos grandes
professores.
Muito antes dessa época. Múcio Leão, no Jornal do Brasil, de 29 de maio
de 1954, já dizia, a seu respeito, fazendoNlhe a difícil justiça contemporânea:
.. Eu acompanho, há longos anos, com um calor de amizade fraterna, a vida de trabalho- que também é uma vida de sonho- de
Nilson Rezende. Seguiu, ali por 1932 (portanto há quase cinqUenta
anos), lembramos as suas melancolias e as suas angústias e inadaptação a um meio estreifó e- estúpido, que cada vez o compreendia
menos, que cada vez o sufocava mais. Satisfeito, vi-o partir urri dia
do Brasil para ir procurar em outros paíSes-mais adiantadOs outros
ambientes de luta e de esforço. É, pois, com uma alegria que não
quero esconder, que o vejo agora retornar ao Brasil e tomar a pala~
vra na Academia de sábios Nacionais pa:ra;· n·a IiteiserJ.Ça- da maior
glória universal de nossos dias (tratava-se de Sir Alexander Fleming,
esclarecemos), fazer tão importante comi.ulicaçãó quanto aQuela
que fazia, hã dias, relativa à penicilina."
Realmente, voltara para ser .. profeta em sua terra". Para comunicar a
Fleming algumas aplicações que o sábio não corihecia do seu invento.
Tal o homem que morreu, fulminado por um ínfarto, a 3 I de julho próximo passado, no Rio de Janeiro, sem que, da sua luta, do seu trabalho, das
suas pesquisas, houvesse, no País, uma repercussão à altura, uma vez que, in-
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felizmente, ainda não temos, pelo cientista, -pelo pesquisador, aquela admiraçãO que lhes devia ser votada. O fato é que, no transcurso de quase três decênios, só ouviam falar deles os grandes cirurgiões, PeSquisadores, microbioN
legistas, neurofisiologistas.
Não parecia afeito à publicidade, nem mesmo às homenagens públicas.
Não as buscava. Muito menos as forjava. Assim viveu, a·ssifri morreu- no
anonimato, para o grande público.
Que fique, ao menos, registrado, nos anais desta Casa, o nosso pesar
pelo falecimento do. grande cientiSta brasileiro que foi o sábio Nilson Torres
de Rezende. E que tal manifestação seja, também, uma homenagem não apenas a sua família, à cultura pernambucana, ao nome científico do Brasil, mas
à própria ciência internacional.
Era o que tínhamos a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
I) Trabalhadores protestam contra o pacote previdenciário
Dezenas de sindicatos de trabalhadores de Santos, São Vicente, Guarujâ
e Cubatão lançaram manifesto de protesto contra o decreto-lei que impôs ao
País o .. pacote" previdenciário.
Os trabalhadores consideram o decreto-lei um .. monstrengo", só concebível porque vivemos num regime antidemocrático. Daí por que Concluem
ser "indispensável a reconquista da democracia plena, porque é nela que o
povo pode falar e ser ouvido, agir e defender seus interesses, os interesses do
desenvolvimento social e da Pátria".
O documento reafirma, ainda, a disposição dos trabalhadores de lutarem
unidos contra o_ pacote previdenciário e faz um apelo aos congressistas no
sentido de que se posicionem contra esse ato do Governo que penaliza trabalhadores. aposentados e pensionistas pelo .. rombo" nos cofres da Previdência
Social.
Por ser um documento extremamente importante, transcrevo aqui o inN
teiro teor do manifesto dos trabalhadores paulistas, que revela a disposição
de lutar contra medidas injustas-e arbitrárias do Governo, que tem se mostrado insensível no trato doS problemas sociais.
A luta contra essa injusta exigência- da Previdência Social merece a soliN
dariedade e o apoio do Congresso Nacional. E esse apoio deve ser traduzido
na rejeição do de_cr_eto-lei a ser votado proximamente.
Os congressistas_ não pÇ>derão faltar aos _trabalhadores, aos aposentados,
às viúvas e aos órfãos que, nesta hora, vêem-se penalizados pela Previdência
Social.

2) Regulamentação da profissão- de técnico de indústria
Recebo da Associação Profissional de Técnicos, Mestres, Encarregados
e FunÇões de Apoio aos Serviços.de Engenharia de Volta Redonda, Rio de
Janeiro, apelo no sentido de que apóie a campanha de regulamentação do
exercício da profissão de Técnico de Indústria.
A APROTESE lembra que já se passaram treze anos desde que o Presidente Costa e Silva sancionou a Lei n9 5.524/68, que dispõe sobre o exercício
profissiOnal dos Técnicos de Indústria, e que o próprio Presidente da República determinou a regulamentação da profissão "em regime de urgência",
em despacho exarado no dia 17 de abril de_l980, no Processo Mtb
307.848/80; que trata do assunto em questão.
Dessa forma, junto-me aos técnicos de indústria para fazer uffi apelo ao
Senhor Ministro do Trabalho no sentido de que determine providências para
que essa laboriosa classe possa, finalmente, ver regulamentado o exercício de_
sua profissão.
3) D-esativaçào de sanatórios de tuberculosos em Campos do Jordão
Desenvolve~se em todo o Estado de São Paulo intensa campanha em
prol da reativação da rede de sanatórios especializados no tratamento da tuberculose.
Esses sanatórios foram desativados pelo Ministério da Previdência Social, que deixou de autorizar a: renovação de convênios com a rede hospitalar
especializada no tratamento da tuberculose, não só pela necessidade premente de conter seus gastos, como porque adotou a tese de que esse mal deve ser
tratado em casa.
No entanto, sabemos que a tuberculose é uma doença cuja incidência é
maior nos locais maiS humildes, onde faltam as mínimas condições de higiene
~ a miséria dos ~~us habit~ntes não perrriíte uma alimentação conveniente.
Assim, o tuberculoso pobre, que nem casa tem para morar, acaba desempregado, perambulando pelas ruas, como vem ocorrendo em Campos do Jordão, que assiste o drama de _centenas de doentes na rua e cerca de duas mil
pessoas desempregadas.
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Já foram feitas inúmeras gestões a fim de SoluciOnar _o problema, mas até
o momento as autoridades responsáveis não se manifestaram a respeito. E,
diante da gravidade dos fatos, registro aqui meu protesto contra as medidas
adotadas pelo Ministro Jair Soares, que são inadimissiveis num país que tem
enorme déficit de leitos hospitalares e constituem verdadeiro cas_tigo para os
tuberculosos pobres.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO
MONTORO EM SEU DISCURSO:
MANIFESTO DE PROTESTO AO DECRETO-LEI QUE ALTERA O
SISTEMA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÃRIAS
Exm9 Sr. PreSidente da República Federativa do Brasil
Exm9s Srs. Ministros de Estado
Exm'1s Srs. Congressistas
Exm'1s Srs. GoVernadores
ExiJ19s Srs. Prefeitos Municipais
Exm9s Srs. Deputados Estaduais
Exm9S Srs. Vereadores às Câmaras Municipais
Exm~s Autoridades eclesiãsticas
Exm9s Srs. Representantes de Entidades Sindicais
Exm9s Srs. Representantes de Entidades d6 Aposentados Pensionistas
Ao Poder Judicíãrio
Aos estudantes
Aos trabalhadores, aos aposentados e pensionistas
Ao povo em geral:
Alguns meses após a derrota que infligimos ao «pacote" da Previdência
Social, retornamos à cena. E deixamos para fazê-lo, propositalmente, ao ensejo das comemorações deste dia- o .. Dia do Aposentado". É que mais uma
vez, o Governo volta-se coõ.tra os trabalhadores, e de maneira especial contra
aposent;J.dos e pensionista<.;. O Decreto-lei que altera o sistema de contri·
buições previdenciãrias é a reedição, em forma piorada,-do seu Projeto derrotado por aposentados e sindicalistas, através do Congresso Nacional, em outubro passado. Não custa recordar, embora ainda recente, a luta que fomos
obrigados a empreender para impedir retrocessos na lei previdenciãria.
Para evitar uma derrota contundente, o Governo manobrou propondo
um acordo às lideranças partidárias, que esvaziou as propoStas anti-sociais
do seu projeto. Agora, rompe unilateralmente o compromisso assumido com
o Poder Legislativo, investe de novo e ce5m-mãis violência ainda, de maneira
frontal, ce5ntra assalariados, aposentados e pensionistas, valendo-se sorrateiramente do recesso parlamentar. Ao invés de procurar, via de um amplo debate com a Nação, examinar as causas e as soluções para_a _crise ~stru~urai
que vive a previdência social brasileira, ataca pelo caminho da decisão antidemocrática, utilizando-se do decreto-lei. Não discute, não acolhe suge:;tões,
não aceita as verdadeS que cansamos de saber e de expor: a previdência funciona mal, porque é mal administrada, porque os trabalhadores estão impedidos de participar de sua adminísfração e fiscaliZação; porque os recursos financeiros são corriqUeiramente desviados para fins estfanhos às suas finalidades, porque a corrupção denunciada e poucas vezes apurada sangra seus
cofres principalmente na prestação de assistência médica.
O Governo não escuta os clamoreS dO povo. Insiste em tratar o~. assuntos
previdenciários como um problema exclusivamente financeiro, de falta de recursos. O dinheiro da previdência tem sido desviado para finalidadc;s que
nada têm a ver com interesses da instituição, ~is como.:_ coristr_:uçã9__ __Qe
Brasília; Cia. vate do -R-iO-Doce (cujo incêndio na se_de do__ Rio_deJaneiro
desconfia-se ter sido uma "queima de arquivo"); Itaipu; Ponte Rio-Niterói;
além de gastos em torno_ de 300 bilhões de cruzeiros este ano com as rendas
mensais vitalícias aos idosos carentes, -verba essa cuja distribuição está ao
alcapce de alguns inescrupulosos políticos da situação para favorecer clientelas eleitorais. Não desce à discussão das causas da doença e aplica o remédio
errado. Não cansaremos, todavia, de repetir o que sempre afirmamos: ocolapso da previdência, as acrescidas dificuldades em todos os setores de atividade, a dívida social acumulada e o saque contra segmentos mais vulnerabilizados da nossa sociedade, nada mais é do que· o reflexo e as conseqüências da
falência do modelo econômico concentrador de renda, explorador dos fracos
e oprimidos, protetor do capitalismo selvagem e entregador de nossas riquezas às multinacionais que impõem seu~domínio, atravésde um instrumento
político que dissimula o regime ditatorial sob o qual nos submetem: a .. democracia relativa".
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Um Governo voltado para a defesa dos interesses populares agiria de
modo completamente diferente: adotaria medidas urgentes contra o desemprego e a rºtª-tlvidade cl_ª" mão-de-_gbra (por onde a previdência deixa de arrecadar mais de 120 bilhões de cruzeiros por ano. Esses dados foram revelados
pelo Ministro Jaif Soares à comisSão que lhe fez entrega, em dezembro último, das resoluções do I Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores eni Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos. De nossa parte, os consideramos por demais otimistas); mexeria-no sistema de remuneração por «uni·
dade de serviço" (US) de seus médicos, --sistema reiteradamente denunciado como ~orr_uptor pelas mais expressivas figuras da categoria profissional, e
críticos dos serviços de saúde da Previdência Socíal (Carlos Gentile de Melo e
outros). Um Governo voltado para a defesa dos interesses populares, corrigi-tia os déficits previdenciârios, por exemplo, mexendo nos exorbitantes lucros
das multinacionais. Mas, não. Prefere tomar dinheiro de viúvas desamparadas e inválidos. Nem a própria Constitu_içãO Federal, que ele mesmo fez, o
Governo respeita. E. n1uita contradição. Como dissemos no início, há pouco
tempo atrás a previdência, tentando resolver a mesma crise, submeteu s_ua~
propostas de alteração da legislação previdenciária, rementendo Projeto de
Lei ao Congresso Nacional. Ali~ pelo menos, obedeceu ao arremedo de ConstituiÇão que o sistema impôs. ao País.
O CortgfeãS-õ Nãci()naT rlã6- a-ceitou o remédio· receitado para curar a
doença, pois o diagnóstico do Governo era errado e remédio errado também
mata. Vencido, o Governo insiste no mesmo diagnóstico e na imposição da
mes_~a: _te~apia, pretendendo d~ta vez i_~por o seu q~erer através de decretolei. instnimeilto inaplicável a circurlstâncias como essas. O direito de milhões
não pode ser jogado na lata de lixo. Essa mesma Constituição, apesar de toda
ã -suaoprecariedade e ilegitinlidade, proíbe que a lei nova ofenda o direito adquirido._Aposentado e viúva nunca pagaram contribuição previdenciária. Recebem contraprestações de pagamentos efetuados anteriormente. Isso é direito adquirido. Incabível que venha a ser violentado e violado. Por tudo isso,
também no âmbito jurídico, o famigerado Decreto-lei é repelido_ e repudiado
pela consciência jurídiCa nacional.
Esse Decreto-lei que faz Viúva e aposentado pagar contribuição previdenciâria, e que aumenta as taxas cobradas dos trabalhadores da ativa, não
pode Vingar sem achincalhar _os brios dos parlamentares e se constituir na
mais completa dC$moralização dos_ Poderes Legislativo e Judiciário. Não
pode vingar, assim como não vingou o "pacote" de outubro.
A experiência d.<iS lUtas edos sOfrimentos acumulados pelos trabalhadores e o povo brasileiro indica que um monstrengo desses só é concebível, por~
que vivemos num regime antidemocrãtico. Mais uma vez os sindicatos e entidades de aposentados e pensionistas que este documento subscrevem, çonduem que é indispi:nsâver a reconquista- da Democracia plena, porque é nela
que o povo pOde falar e ser Ouvido, agir e defender seus interesses, os interesses dQ desenvolvimento soCial e da Pátria.
Essa experiência das lutas e dos sofrimentos acumulados aponta a di*
reção para vencermos mais essa batalha: unidade de luta e ação de todos os
trabalhadores, de todos os aposentados, de todos os pensionistas, de todas as
camadas sociais violentadas, prejudicadas ou descontentes com o arbítrio de
um Governo que tem revelado incapacidade e insensibilidade no trato das
aflições sociais. Unidade e aÇâo dos sindicatos, federações e confederações de
trabalhadores, da Comissão Naciona] Pró-Cuf e outras organizações, nos lo-·
cais de trabalho, nos lares, nas praças públicas. Unidade e ação de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores e partidos políticos dispostos à
luta contra tamanha injustíç_a. Un1dade e ação de todos nós, organizando a
resistência e exigindo a rejeição do Decreto-lei pelo Congresso Nacional,
exercendo legítima pressão para que deputados e senadores fiquem do lado
do povo e votem - não, a penalização dos trabalhadores, dos aposentados e
das pensionistas, pelo- rombo que outros fizeram à Previdência Social.
Esse é o nosso protesto. Apreço e consideração aos Poderes e autoridaque governam o País estão condicionados à atenção que eles dispensam
ao povo. É namedi<fa em que essa atenção se traduza em atos (no nosso caso
contra_ o Decreto~lei que penaliza não só viúvas desamparadas e invãlidos,
mas_ tOda classe trabalhadora), que se pode confiar em que a marcha para a
Democracia é uma opção irreversível não só nossa, mas das instituições e do
GoVerno, a despeito da oposição dos tecnocratas e de alguns generais que os
apóiam
Santos, 24 de janeiro de I 982. d~_
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.: ·. O SR. PRESIDENTE(Almir Pinto)-Nada mais havendo a tratar vou
__ encerrar a presente sessão. designando para a sessão extraordinária a reaÚzarse às 18 horas e 30 ~inutq~, anteriormente convocada, a seguinte
ORDEM DO DIA

!IJ~rcm nns )~€'!~Ds
'/

DisCussão, em ·turno único, d~ ProjeÍo de Decreto Legislativo n9 20 de
1981 (n• 91/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acord~ de
_ Coppera_9ã~ ~~o_nômic~, _Cíentífica1 Té_cnica e_ Cultural, concluído entre 0
-::_ Governo da República ~~derativa do Brasil e o Governo da República Popu_-Jar do Congo.• em Brasd1a, a 18 de fevereiro de 1981, tendo
. ~ARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s i.327 a 1.329, de 1981, das Co-- mtssaes:
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Discussão, em turno único, do P~-Ojeto de Decreto Legislativo 0 9 23 de
1981 (n• 92/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Aco~do
sobre <:ooperação _no Domínio do Turismo, concluído entre o Governo da
R:t'_~-~~~ Federatlva do Brasil e o Govefno da República Portuguesa, em
...~b~~ a 3 d~ _fe_y=.~ir_o ~e.J281~_ ten9_C.L ... _
.
_ , _ _ ..
_ PRECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.333 e 1.334, de 1981, das Cernissoes:
,...__ de Relações Exteriores; e
:;;.:.. de Economia.
~O SR. ~PRESIOEN'rE (Almir Pinto) -

Está encerrada a sessão .

. --(Levanta-se a sessdo às 17 horas e 50 minutos.)

ATA DA 6~ SESSÃO, EM 4 DE MARÇO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA --

PRESIDI!:NCIA DO SR. ALMIR PINTO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS~ ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
_
_____ _
Aloysio Chaves - Gabril Hermes - Jarbas Passarinho - Alex~ndre
Costa-- Luiz Fernando Freire- José Sar_ney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevíd_es- Agenor Maria
-Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena ~-Milton CabralMarcos Freire- Nilo Coelho- João Lúcio__.;.. Luiz Cavalcante- Teotônio
Vilela- Lourival Baptista- Passos Pôrto- JutaliyMaga!hães- Loman-

to Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso~ João.Qll_mon- Moacyr Dalla
-Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro...::.:.... Roberto Saturnino- Itamar Franco- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Benedito Ferreira -·Heririque Sa-ntillo -- Lãzaro Barboza- Benedito Canelàs- Valdori Vilrjão- Jos~_Fra_gelli- Mendes CanalC- Saldanha
Derzi --Affonso Camargo·- Leite ChaV-es- Evelâsío Vieira- Jaison Barr~to- Lenoir Vargas- Paulo Brossard--: Pedro Simon- Octâvio Cardo$0.
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regim_ental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos
Sobre a mesa, projeto de lei que será lid_o pelo Sr. 1'1-Secretário.

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, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.327 a 1.329, de 1981,
das Comissões:
- de Relações Exteriores;
-- De Economia; e
- de Educação e Cultura.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO No 9, DE 1982

Dispõe sobre prestação de assistência, na área de FfSioatravés de_ empresas de serviços -médicos, em regt..
me de convênio, ou contrato com a Previdência Social.
terapi~,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• As empresas de serviços médicos, em regime de convênio ou contrato com a Previdência Social e demais órgãos da·
Administração dlreta, para a prestação de assistência, na área da
Fisioterapia, é facultada a instalação de filiais em bairros onde
não existir em funcionamento empresa similar, devidamente conve.<>iada ou contraflad.a.
Art. 2.• Através de regulamentação, a ser expedida dentro de
90 (noventa) dias, a contar da publicação desta lei, o Poder Exe-.
cutivo fixará as normas necess;4ias à concretil,ação do prev.lsto.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o apro-vam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 20, DE 1981
(N• 91/81, na Câmara dos Deputados)

no artigo anterior, que prevalec-erá caso o Poder Executivo ultia-

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 República Popular do Congo, em Brasflia,
a 18 de fevereiro de 1981.

passe o prazo previsto.
Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Justificação

Tomando por base os !ndlces do tiltimo censo del)lográfico,
conclui-se que, aproximadamente, 10% dos brasileiros são portadores .de deficiências diversas, carecendo de tratamento especlall"mdo, na área de Medicina de Reabilitação.
A Previdência Social, dlretamente ou através de serviços convenlados ou contratados, vem prestando e!etiva .asslsti\ncla ·a extensas parcelas da população. Contudo, na área da reabilitação
méd.lca (Medicina Flslca e Reabilitação), é irrisório o que vem
sendo feito, quer nos hospitais, quer nos ambulatórios ·da Previdi\ncia SociaL
Desta· forma, face à precariedade· dos serviços fisioterápicos
prestados, uma considerável parcela de beneficiários fica. à mar~
gem do tratamento adequado. Consideremos que~- existem: neste
Pais, cerca de 500 mil crianças encefalopatas, 300 mil hemiplégleos,
30.000 parap!églcos, 4 a 5 milhões de deficlentes mentais, 6 a 7
milhões de reumáticos e 600.000 mutilados, constituindo um quadro doloroso que, por sua natureza pungente, está a oxig!r a imediata atenção do Poder Público, até porque, essa compacta massa.
de compatriotas carentes significa, em última Instância, um peso
social negativo para a economia do Pais, os dados mencionados
foram obtidos, no relatório da assessoria do INPS.
Além disso é pertinente encarar a realidade que nos aponta
a existência dé, aproximadamente, 300.000 trabalhadores incapacitados, temporariamente, e, portanto, necessitando de atendimento
para que sejam reabilitados a fim de que possam retornar às suas
atlvldades produtivas, reincorporando-se à força de traJ?alho.
Mas, oonvenhamos1 é demasiado- cruel exigir-se que um defi..
ciente tisico se desloque dezenas de quilómetros de distância, entre
sua ca.sa e uma ÇI!nlca especializada. lli desumano obrigar-.., um
ó,eflciente físico a fazer, diariamente, ou, em dias alternados, um
tratamento fisioterápico, a quilómetros de distância do bairro em
que..reside, sujeito ao precário serviço de transportes e, desta forma, submetidos a todos uma gama de constrangimentos e percalços.
o. projeto em causa ·visa, preelpuamente, a proporcionar co·
modidades às pessoas deficientes, mediante a instalação de CllnlcM
eilpeciallzadas, nas imediações de suas residi\nclas.
Tal objetivo, por suas Implicações sociais e humanas, justifica,
plenamente, esta proposição, que tenho privilégio de submeter (1,
douta e esclarecida consideração de meus pares.
Sala das Sessões, 4 de março de 1982. - Hugo Ramos.
(As Comissl!es de Con:rtitutçlio e Justfça, de Saúde 8
de Legislação Social.)
•
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Almír Pinto):._ Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

DiscussãO, em turno único, do Projeto de DecretO. Legislativo
no 20, de 1981 (no 91/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Econômicá, Científica, Técnica e

Março de 1982

O COngresso Nacional decreta:
Art. }9 Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Económica,
Cientifica, Técíúca 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.
Art. 29 Este decreto legislativo entrarâ em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Item 2:

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 23, de 1981 (no 92/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre Cooperação no Domínio do Turismo, concluído entre o GovernO da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.333 e 1.334, de 1981,
das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Economia.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo queJ!l pe_ça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs.- Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 23, DE 1981
(No 92/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Domínio do Turismo, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de
1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Fica aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação no Domínio do Turismo, concluído entre o Governo da República Federativa doBrasil e o Governo da ~epública Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrarâ em vigor na data de sua publi~
cação.

O SR. PRESIDENTE (Almir-Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessã:o, designando para a sessão ordinãria de amanhã, a
seguint_e
ORDEM DO DIA
_ Y_ptação,_ em t_urno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981
-Complementar (n' 168/80- Complementar, na casa de origem), de inicia-
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Março de 1982

tiva 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, fendo
PARECERES FAVORÁVEIS- sob n•s l.354a 1.356, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'» 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que di~põe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciár1ó,- na fOrrila qi.Je especifiCa, fendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 198~1 das Comissões:~ _ ~
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favoráVel;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Sen3.d0res :BerO~rd!J:lo
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 disp_oSHiVO-da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também íntegre a rem-uriétação, tendo
PARECERES, sob_n•s_L063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
4

e

Votação, 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•s 815 e 816, de 1981; das Comissões:
-~de Constituição e_ Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorávêl, nos termos de substitutivo que aPreSenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
COnstítüiçãõ e-JuStiça.
5

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'» 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridícídade e, no
mérito, favorável.
6
Votação, em primeiro turno -do Projeto de Lei do Senado n<1 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositiVOs -à
Lei n~ 5.48_0, de lO de agosto de 1968, disciplinandO 0-pagainento do 13~ salário -devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob~ n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: ~
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridieídade;
- de Legislação Social, favoráVel; e
- de Finanças, faVoráVel.
7
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo dã Lei
n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e-"JustfçQ.~·
- de Legislação Social:
- de Sen·iço- Público Civil; e
- de Finanças.
(Dependendo da_yotação d_o Requerimento n'» 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

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 dã outras provídências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e-1Ustiça,-pela constituciOnã.T!dáâe- e ji.idâidâã.de;
- de Legislação Social, favoráveJ;
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- de Serviço Público Civil, contrário; e
- de Economia, favorável, com aS EmeÕdas de n'»s I e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexames da Comissão de
Serviço Público Civil.)

-0 SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - ~Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)
DISCURSO P_RONUNCIADO PELO SR. NELSON CARNEIRO NA SESSÃO DE 2-3-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIAIUJiLlCADO POSTERIORMENTE:
O SR. NELSON CARNEIRO (Para discutir o projeto.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente, quero pi-estar~- ainda uma vez, minha homenagem ao saudoso Senador Accioly Filho, uma das mais brilhantes figuras que passaram
Pt?r_ ~~ta _Ca_s3: Q.esses últimos anos. Mas, qu~ro manifestar aqui minha divergência, quanto a alguns pontos do projeto: porque havendo participado, de
forma efetiva, com numerosas emendas, da elaboração da Lei n'» 5.478, de
1968, não posso deixar de fazer comentárioS a alguns dispositivos da proposição.
Foi por m1nha iniciativa que o projeto ora- em eXame foi desarquivado,
para que o Congresso pudesse reexaminar a matéria. Mas a de alimentos, é,
por sua natureza, uma lei de cunho_ social da maior relevância. Antes de 1968,
os postulantes, os alimentandos, mofavam nos juízos à espera que o magistrado lhes deferisse, ao fim de uma ação ordinária, aquela prestação a que tinham direito, e· inuitos eram os casos âe esposas que se prostituíam, de filhos
que se desencaminhavam, em face do desinteresse da legislação.
Foi urna proposta do Governo, sugerida pelo atual Ministro do Supremo Tribunal Federal Cordeiro Guerra, que reabriu este debate pelo qual me
vinha batendo hã longos anos na Câmara dos Deputados. Agora, o art. 1'?
que se pretende criar diz o seguinte;
·

~·-Ã.rt.·l-9- AÇào de alimentos, qu3_~-d0 fundada em prova préconstituída da .obrigação alimentar ... ''
Essa expressão uquando fundada em prova pré-constituída da obrigação
alimentar" afastará do forum numerosos alimentandos que precisam dessa
ajuda, da decisão imediata do Jujz,
Foi emenda de minha autoria que determinou, na lei de 1968, que o Juiz,
ao ·receber a petiçª-o, ''desde logo" deferisse urna pensão---provisória, seni
condicion-á-la a essa prova pré-constituída, porque essa prova pré-constituída
muitas vezes dificultará a ação do alimentando, e retardará, novamente, o
processo especial de alimentos.
4'» diz:
Também, o § 4v Que--Se quer daf

·ao art:-

__
"§ 49._ Os alimentOs provisórios são devidos enquanto pendente a lide .a serão alterado$_automaticamente, tanto pela sentença
como pelo acórdão que fixar os· definitivos; aiO da que passíveis de
recursos."
Essa é, hoje, jurisprudência trancitiila. No prim~iro momento houve uma
perplexidade, mas e~e texto, agora, jâ serâ apenas 3 repetição do julgado dos
tribunais e não será necessária uma lei para dizer aquilo que já é pacífiCo. hoje, na jurisprudência.
Mas, esse é um detalhe, de menor relevo.
No parãgrafo 6• do art. 4• se diz:
"§ 6'» Os alimentos provisórios serão corrigidos automaticamente, de seis em seis meses, na forma do disposto pelo art. 11, ~ 29"
-Hoje, eles ~ão corrígidos _automatiC3:~en.te. amialincinte, _levando em
conta as Obri8,ilções Reajustáveis do Tesouro Nacional; nem todos os alimentantes recebem semestralmente aUmento Cm seus vencimeritos ou em suas
rendas, de modo que_ atribuir ess~ obri_gação de seis em seis meses é criar para
muitos alimentantes uma -dificuldade qUe não poderão cumpri-la e criar ilusões falsas para numerosos alimentandos. Entendo que seria melhor deixar o
critériO attial, do aumento automático resultante dos obrigações Reajustáveis
do Tesou .. o NadOiüll.
Também o§ 19 do art. 13 da Lei volta_a- falar na prova pré-constituída
pai-a a ação alimentar, e manda que aqueles que não se fundarem em tal prova, deva a se:tença fixar oS a1.imen,tos provisórios ainda que não pedidos.
·
Ora,- Sr. Presidente, por que esta prova pré-constituída, que é, sempre,
um-reCurso de que se querem valer os alimentantes, quando o interesse social
é em- favor do alimentando e nãõ- do alimentante, daquele que necessita e não
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daquele que presta alimentos? Tambêm, o parágrafO i.í.nico-âo artigo 14, tal

como consta do projeto, diz:
"Na ação revisional, os alimentos provisórios serão fixados
pela sentença, prevalecendo até então os estabelecidos em processo
anterior".
A jurisprudência tem caminhado, no Direito de Famflia, a passos tardos,
mas firmes, e muitas vezes a prestação dos alimCntos-é tão niesquinha, porque
fixada hâ muitos anos, que o magistrado, naquela amplitude que se deve dar
ao Juiz de Família, determina provisoriamente os alimentos, ainda que na
ação revisional. Por que vamos proibir o Juiz de exercer essa atividade quase
paternal de assistir à família, quando ela recebe uma pensão que se tornou
ridícula, deixar que aguarde uma ação ordinária, com recursos para o Tribu~
nal? Evidentemente que ê um dispositivo que não deve prevalecer.
Finalmente, Sr. Presidente, o § I• do art. 15 diz:
"§ J9 Não se determinará o desconto previsto neste artigo se
o devedor não estiver em mora... "
Até aí certo, nenhum juiz determina, a não ser quando o próprio alimentante requer.
~~ ... mas, uma vez ordenado, prevalecerá por período não inferior a um (1) ano, findo o qual poderâ, a exclusivo critério do juiz,
ser tornado sem efeito."
Ora, Sr. Presidente, .fixada a pensão alimentícia e descontada em folha,
tem o alimentando a tranqUilidade de receber sua pensão -com os acréscimos
que se vão sucedendo, até que as partes pleiteiem outra solução.
De modo, Sr. Presidente, que este e outros pontos nessa revisão de uma
lei do maior interesse social explicam as minhas críticas e justific_a_m O meu
voto contrário.
Não tive oportunidade de estar na CortüsSão de Constituição e J ustíça
quando ali foi aprovada a proposição do iJustre e saudoso Senador Accioly
Filho. Acredito que, voltando este projeto ao reexame da.Comissão, poderemos fazer uma obra que melhor atenda aos interesses não só dos alimentantes
como também dos alimentandos. Uma lei que não venha prejudicar a ninguém e que sirva aos objetivos sociais que determinaram a aprovação da nova
lei.
De modo que, como estamos na primeira discussão deste projeto e como
a discussão ia se encerrar hoje, não quis deixar de, rapidamente, fazer esses
comentários para manifestar minha discordã:itcia com alguns desses dispositivos.
Estou certo de que a ComisSão os reverá e, certamente, com a sua alta sabedoria, com o alto espírito público dos seus componentes, acolherá alguns e
desprezará outros retoques ou argumentos que aqui exponho.
São esta-s, Sr. presidente, as considerações que queria fazei neste momen~
to, sobre este projeto. (Muito bem. Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 3-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

o SR- ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se no decorrer da minha permanência- em gozo do recesso - no Cearâ constrangeu-me ver u meu povo naquela inquietação, com a incerteza de
-ao menos- um inverno iegular, experimentei urna grande satisfação ~m
a inauguração de uma grande obra da engenharia náCional: o Píer Petroleiro
do Mucuripe.
Com a presença dos Ministros César Cais, daS Minas e Energia; Eliseu
Resende, dos Transportes; e Maximiano da Fonseca, da Marinha; do Sr. Governador do Estado, Cel. Virgílio Távora e de _outr_él~ il~stres autoridades civis
e militares, foi entregue à Compãnhia Docas do Ceã.rã peJo Exm"' Sr-. Ministro dos Transportes o cais onde deverão atracar navios_ de gran~e porte da
frota petroleira da PETROBRÃS, com derivados que abastecerão os Estados
do Maranhão, Piauí, Ceará. Rio Grande do Norte, Paraíba e até Pernambu-co.
Na realidade, constituiu-se um everito-de alto significado para o Nordeste, que passará a ter regularizado o abastecimento de combustíveis necessários às atividades desenvolvimentistas e domésdcas da região.
Ressalte--se por me parecer oportuno o perfeito entrosa~ento dos dois
Ministérios - Minas e Energia e Transportes - Põi'- intermêdio das_ g~andes
Empresas- a PORTOBRÁS e a PETROBRÁS -"que, somando recursos,.
construíram, em tempo recorde, na enseada de MucuriJ?e, tão notável melho~
falnelit(f.-0-Píei-PCtrõleíro de FOrtalez-a, ina~Ligufad-õ qtiãndo deCõrrem í74
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anos 4a abertura dos Portos do Brasil às nações amigas, por D. João VI,
guando da_transmigração da família real para a Terra de Santa_Cruz, e que
teve no Vfscoride de Cairu a principal figura para a consecução deste importante evento, que enriquece a História Pátria, se co"nstitui marco indelével, a
relembrar o grande feito.
Sr. Presidente, Si-s. Senadores, tenho aqui um documento com os dados
técnicos relativamente ao Terminal para Granéis Líquidos, características
técnicas e operacionais, oleodutos e investimentos, mas, como se trata de as~
sunto técnico, apenas peço que seja transcrito, juntamente com meu discurso,
nos Anais do COngresso Nacional.
Encerrada a solenidade de inauguração, os Srs. Ministros e autoridades
dirigiram-se ao Palácio da AbÕlição, onde o Sr. Ministro Eliseu Resende assi~
nou convênio com o Prefeito Municipal de Fortaleza, Dr. Lúcio Alcântara,
visando a -construç3.o de obras ligadas com a malha viâria da ârea Metropolitana da capital alencarina. Mereceu destaque especial a operosidade do Cel.
Lívio de França, atual DiretOr-Presidente das Docas do Porto de Fortaleza
que se há distinguido pela sua capacidade profissional inconteste, dando cabal desempenho à sua missão, orientada para a boa funcionalidade do nosso
a~coradouro.

O Sr. Ministro dos Transportes concedeu entrevista à imprensa fortalezense, assegurando o atendimento de três reivindicações, de hâ muito sustentadas por diferentes setores do p.ovo da minha terra.

Um jornalista do vespertino O Povo, da capital cearense, de posse do
pensamento desposado pelo Ministro Eliseu Resende em sua entrevista aos
repórteres curibocas, no seu artigo intitulado ••Dps Ramais desativados ao
Porto de Camocim", aponta aquelas reivindicações: uampliação da capacidade e conseqüente equipamento do Porto de Camocim _e a reativação dos ramais ferroviários- Sobral, Camociri1, Maracanaú _e TMaranguape", o que se
reaHzaria a médio prazo, como preconizou o Sr. Ministro.
Devo esclarecer aos nobres cOlegas que generosamente me ouvem que de
hã muito venho lutando pelo restabelecimento do ramal ferroviário
Maracanaú-Maranguape, com uma extensão de apenas 6 quilômetros, compreendido na área metropolitana, e de capital interesse para toda aquela gente pobre, assalariada que está pagando muito caro a passagem de ônibusMaranguapejFortaleza: 70,00 cruzeiros - quando com o metrô de superfície, que jâ vem até Maracanaú, o preço do transporte não ultrapassarA a
15,00 cruzeiros.
Tenho estado com certa freqUência no gabinete do Sr. Ministro Eliseu
Resende pleiteando o desejado ramal e S. Ex', para alegria de todos os maranguapenses, anunciou na sua entrevista concedida à imprensa do Cearâ.
haver já autorizado a transferência para o orçamento da RFFSA, da importância de 400 milhões de cruzeiros, para fazer face às despesas com a implantação do referido ramal.
Quanto ao que se relaciona com o equipamento do Porto de Camocim e
a reativação do ramal ferroviário que liga esta cidade à de Sobral, ambas na
zona norte do Estado, é de vital importância para a economia da região.
Procrastinar a realização das duas coisas deixando para .. um amanhã"
-os custos poderão tornar proibitivo tal cometimento, anulando assim uma
fonte incrementadora do desenvolvimento do Estado.
As duas reivindicações precisarão Ser atendidas concomitantemente,
porque- é como bem disse o articulista a que hã pouco me referi:: "Não se
pode, porém, desligar o porto do ramal ferroviário, desativado hã alguns
anos por ser deficitário". E continua: "Os défici_ts crónicos que induziram a
RFFSA a desmobilizar, com certo açodamento, esse ramal, resultaram da incapacidade da região de gerar cargas". Entretanto, afirma o articulista:
"Com as possibilidades de aproveitamento dos recursos regionais, dentro do
esfõrço para criar um novo perfil pari a economia do Estado, essa incapacidade tende a ser superada". E sentencia a seguir: ''Porto e Ferrovia terão.
portanto, papel saliente a desempenhar no escoamento da produção regional
decorrente de um novo, e Deus queira próximo, estágio de progresso".
O Ceará rejubilou-se com a honrosa visita dos três ilustres Ministros:
Maximiano da Fonseca, da Marinha; César Cais, das Minas e Energia; e EHseu Resende, dos Transportes, e ficou na plena convicção de que não faltará
aos três eminentes representantes do Presidente João Figueiredo, ajusta compreensão de ajudarem o Nordeste· a superar este mundo de dificuldades que
lhe é imposto pela madrasta natureza.
É indisfarÇável a confiança do nordestino no Presidente da República,
certo que está que t.udo será feito por Sua Excelência no sentido de solucionar
o gray~ Pt:º_l:?_lerrHL9li,m4~içg q}le h_á séculos vem dizimando a-economi-a da sofrida regiãO. (Muito_ bem! Palmas.) -
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE ÓSR. ALMJJI. PINTO
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a·rei_poderí3 _te~- feitO o~tras- exigênciaS, -más fez aquelas que_ ali estão consagradaS, e uma vez que o PP e o PMDB observaram, respeitaram, cumpriram
as exigências preestabelecidas, evidentemente que ninguêm poderia exigir
mals do que a lei determina.
Os partidos políticos, como muito bem assinalaram os jufzes que decidiram a questão, não têm vida pr6pria- acim-a da ordem jurídica; e quando, portanto, o TSE vem assegurar o respeito a uma decisão tomada dentro da ordem jurídica, não há o que discutir que essa decisão correspondeu aos princípios rriaiores da própria Justiça.
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O Sr. Humberto Lucena -

Perm"ite V. ,Ex• um aparte?
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI·
RENA SESSÃO DEJ-3.82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. MARCOS FREIRE (Como Líder, pronuncia o seguinte discur-

O SR. MARCOS FREIRE- Ouço o ilustre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' faz muito bem em exaltar a decisão da
Justiça, indeferindo os recursos que fofam intentados contra á incorporação
do PP ao PMDB. E atê foi bom que isto acontecesse, nobre Senador, porque
a Nação inteira agora -esfã tfa~qüila, às vêsperas das eleições de 15 de novembro, ao saber que o nOsso processo de incorporação foi consagrado pela
Justiça Eleitoral. De agora por diante, nós realmente temos um grande partido de oposição, em condições de enfrentar nas urnas o pacote da vinculação
de votos imposto pelo Governo contra a eXpectativa de toda a Nação. Creio
que com a incorporação, com o crescimento do PMDB, não hã dúvida algu~
nra de que faremos a maioria dos gOvernadores, dos senadores, da Câmara
dos Deputados, das Assembléias Legislativas, dos prefeitos e das Câmaras
Municipais. A vitória da Oposição estã selada.

O SR. MARCOS FREIRE- Agradeço o aparte do ilustre companhei·
ro-de representação, o Senador Humberto Lucen_a.
·
Realmente, era neç:essãrio que viesse essa palavra última e definitiva da
Justiça brasileira, porque o Governo, que tem sido tão pródigo em atas de
arbítrio, quis interferir em decisões de natureza interna dos partidos políticos,
e nesse sentido criou_ uma verdadeira_ corrida çle obstáculos, que nós fomos
vericendo, um a Um, com persistência e disposição de luta.
Lembro-me bem, da verdadeira guerra psicológica adversa, para usar a
expressão _da Lei de Segurança Nacional, que se forjou neste País, quando
ainda, em fins do ano passado diziam que a incorporação não seria consagra~
-da pelo PP, nem seria aceita pelo PMDB; ela veio a ser decidida, tanto pelo

so.) - Sr. Presidente, Sr. Senadores:
Venho, como Líder do PMDB no Senado Federal, registrar o excepcio~
PP como pelo PMDB, no dia 22 de dezembro.
nal significado da decisão pro latada ontem pelo TSE. Ainda na sessão vesper"
A seguir, diziam que medidas judiciais iriarri sustar a realiZação da contina de terça-feira dizia eu da confiança e da certeza que nós tínhamos na
venção conjunta, mãicada para 14 de fevereirO; a representação do Minisisenção e na independência do Judiciário de que, independentemente de
têrio Público foi encaminhada e mandados de segurança apresentados, limipossíveis pressões, haveria de se manifestar em relação aos pedidos ~e impugn~s_req~eridas, mas rejeitadas e !).ãO _concedidas. Finalmente, criou-se um
nação contra a incorporação do PP ao PMDB, haveria de se pronunciarcliffi-3.junto-à opi"nião-pública, de que não haveria quorum para a sessão conrepito -de acordo com a lei. Por isso mesmo, nós que anteriormente demos
Jü.titã; que, no eiltantb, se efétivou, apesar de ser ·semana pré-carnavalesca, e
esse testemunho de confiança na Justiça brasileira voltamos hoje à tribuna
se realizou com um quorum inédito, que no PMDB atingiu cerca de 86 a 87% e
para ressaltar a maneira substancial com que a decisão foi prolatada.
superior a 80% do PP, o que mostrava que exatamente os representantes das
Podemos dizer que o Tribunal Superior Eleitoral, na noite que passou,
bases partidárias estavam engajados naquele propósito de reunir as suas
não apenas honrou a Justiça do Brasil como, sem dúvida alguma, escreveu
forças para melhor combaterem o regime autoritário.
um dos seus pontos mais altos na história do Judiciãrío nacional. Sabemos
No final das contas, chegou-se a dizer que a decisão do Tribunal, no
que a matéria tinha uma conotação extremamente política e que, conseqüenmérito, representava, na possibilidade de 1 contra 99, uma perspectiva de fratemente, havia jogo e interesses muito grandes que poderiam querer interferir
casso quase inevitável do processo de incorporação·. Mas, esse ambiente que
na orientação da jurisprudência que ali seria assentada. Mas, se o TSE escrese forjou-, eSse- clima que se criou, as pressões diretas e indiretas que se fizeveu uma das páginas mais lindas da sua história, o que me parece altamente
ram, nada disso dobrou o Jud_i~iãiio, e foi p_o~ isso rpesmo que assinalei que,
positivo é que da decisão saiu prestigiado o Direito, porque num país em que
para satisfação e orgulho nacional, nós estamos aqui para registrar esse feito
o Direito nãó é- respeitãdo, num país em que não se possa encontrar no texto
do TSE, que ficará, sem dúvida, marcado como uma das grandes páginas da
de lei os parâmetros da conduta social, este pais estã fadado ao caos e à anarJustiça brasíleir_a.
quia.
O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte?
Por isso mesmo quando o ilustre Ministro-Relator Soares Munhoz- no
O SR. MARCOS FREIRE - Pois não, Senador Lãzaro Barboza.
que foi corroborado pelos doutos Ministros Pedro Gordilho, Gueiros Leite e
O Sr. Lázaro Barboza ~Eminente Líder Marcos Freire, em nenhum insSousa Andrade - mostrou que a incorporação ê Um atributo, um direito,
tante eu me alinhei entre os companheiros que estavam preocupados com o
uma prerrogativa interna dos partidos políticos, ele demonstrou exatamente
que o PP e o PMDB, optando pela incorporação, agiram estritamente dentro
-}tllSafrielito afilial ocorrido ontem, porque, eminente Líder, sempre tive 3.
convicção de que os juízeS do Tribunal Superior Eleitoral são homens comda lei e qlie os partidos têm como diretriz a lei, esta lei que tão poucas vezes
prometidos -corii-o Direito, com a Oideinjurídica, e haveriam de estar imunes
tem sido observada por aqueles que são responsáveis em respeitâ-la. E quana quaisquer tipos de pressões que sobre aquela Corte pudessem ser desencado os partidos políticos, estribados na lei, escolheram caminhar por um deterdeadas. De qualquer maneira,- (az muiio bem V. Ex' em assinalar ter sido o
minado veio, nós, ainda no ano passado, aqui mesmo desta tribuna, protestájulgamento de ontem uma pâgina brilhante da vida do Tribunal Superior
vamos contra manifestações de integrantes do Parei do governista que viam na
Eleitoral e um passo ainda -maior na crença do povo brasileiro nas suas cortes
iniciativa da incorporação uma provocação, viam uma expressão de contesde Justiça. Quando a Oposição teve que enfrentar o famigerado pacote de notação, quando não me parece razoável que se queira ver àquele que exerCita o
vembro, vinculando de alto a baixo o voto do eleitor, de vereador a governaDirelto" asSegUrado pela lei qualquer proposito de turbação da ordem constidor de Estado, com a obrigatoriedade de que cada partido devesse lançar cantuída.
Sim, disse muíto bem o Ministro Soares Munhoz que a decisão de incordidatos em todas as chapas, de governador a vereador, estava claro que o
poração é uma decísão interna dos partidos e não adianta se querer questiopacto de poder instaurado pela força em 1964 pretendia continuar eternanar se a lei disciplina o instituto da melhor forma, porque- é como ele diz- - mente no poder, mesmo que obtendo apenas 25% ou 30% dos votos do país. E
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a Oposição não tinha outro caminho, especialmente os dois grandes partidos
de oposição, porque à Oposição o pacote de novembrO, il.óbre Líder, deixou
apenas três opções: praticar o haraquiri, morrer de inanição e de sede no deserto, ou incorporar-se, ou fundi~-se num verdadeiro pacto de unidade para
enfrentar as forças do arbítrio. Foi o que o PP e o PMDB se decidiràm a fazer
marcando, sem dúvida alguma, o passo mais importante da vida das oposições brasileiras ao longo desses quase dezoito anos.
O SR. MARCOS FREIRE -Agradeço a interferência do Senador Lá·
zaro Barboza, que mostra os caminhos pelos quais nós optamos. E o fizemos
rigorosamente dentro das normais legais, como veio a ser reconhecido ontem
pelo TSE. A Lei Orgânica dos Partidos ê muito clara no disciplinamento do
instituto da incorporação, consubstanciada, inclusive, e sobretudo complementada pelas instruções do TSE. Se há os que podem alegar que esse disciplinamento é ainda lacunoso, o fato é que não se poderia querer acrescer exigências-e condições outras que aquelas expressamente previstas em lei. E por
isso m-esmo querer exigír do PP e do PMDB uma consulta pféVía aos diretóriás mliiiicipais e aoS diretórios- regioriãis- sei'íã, sem dúvida alguma, extrapolar das exigênciaS-de lei porque, cmt verdade, não se tratava de alterar o Estatuto Partidário do PP. O PP, de fato C: de díreitO, o Que fazia era uma nova
opção por um caminho político, se incorporando a um outro Partido, cujo
programa e cujo Estatuto não precisaVa ter issã publicação prévia de seis meses, porque era um estatuto, um programa jâ registrado na Justiça Eleitoral,
de conhecimento geral e, portanto, essa exigênda era descabida, não apenas
porque a lei não a ·exigia coinO, sobretudo, porque o seu conteúdo já era de
todos conhecido.
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE - E por isso mesmo, o ilustre Ministro
GueiróS Leite disse - com urna precisão- que ê nec-essário ficar assinalada
nestes Anais- que até mesmo as convenções rriiinicip"ais e regiOilais que irão
se realizar aposteriori em cumprimento ao exígíd_o-pela Lei Orgânica dos Par~
tidos, essas convenções como ·que praticam verdadeiro referendum à incorporação e possivelmente essa incorporação não subsistiria se o partido que se incorporou, e o que o incorporou, não conseguissem, então, esse referendum
em, pelo menos, aqueles nove Estados da Federação brasileira. Portanto, na
verdade, não é uma decisão de cúpula. Porque a convenção-nacio-nal de um
partido é apenas a expressão da representação de bases. E por issO mesmo,
da mesma forma que se exige para a criação do partido o surgimento de baixo
para cima, uma vez concluída a criação de partido, a convenção nacional, que
é o órgão maior, é apenas a expressão da vontade das bases.
O Sr. Mauro Benevides -

Permite V. Ex_• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE- Por tudo isso, é que julgamos que a adesão do PP aos estatutos e· aos programas do PMDB representa apenas uma
opção de novos caminhos, ele que se sentiu identificado com as diretrizes do_
PMDB pôde partir para essa decisão sem auscultar previamente essas bases,
porque através da sua convenção nacioilal representava a vontade das bases,
e tanto isso é verdade que o seu quorum ultrapassou 80% dos votos necessârios.
Ouço o ilustre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro lJeneVides-- NObre Senador Marcos Freire tambéni eu,- a
exemplo de ~utros colegas desta Casa- que ap~ftearam-V. EX•, -desejo assOci~r~
se ao regoZIJO que mui justificadamente V. Exf Cstravasãr neste ih~ia:nie ao
comentar a histórica decisão de ontem do Trib'unal Superior EléilOial. R.ecOr-do que, para honra minha, cheguei à sede daquela corte especializada na
co:npanhia de V. Ex• e durante o trajeto do Senado Feder~I a_q TSE, _V, Ex•
mim expressava a sua confiança quanto à deliberação que seria assentada e
assen_tada favoravelmente à incorpora9ão do PP ao Partido do Movimen'to
DemocrátiCO Brasiieirô. V. Ex• como professor de Direito acompanhou todos os. lances qae marcaram:...... a partir de dezembro até a convenção de 14 de
fevereJro , - e.ste acontecimento singular na _histór!aj,ol!ticO-pãriidária_ do
nosso Pais: a mcorporação do PP ao PMDB. E vi estampada na fiSio!lOmia
de V. Ex• durante aqueles instantes de p~rplexidade, de_expectafiva no TSE a
confiança com que· os- eminentes integrantes daquela coi-te haveriam de reco~hecer a legitimidade daquele processo-quenós ultilizamos para responder altiVamente ao chamado pacote de novembro. Po~tanto, desejo neste instante
também manifestar o meu regozijo, o regozijo dOs-meUS cOihpanheirOs d~ Es~d? do Ceará por essa decisão de tanta significação -para a vida polítiCa brãsileira.

a

O SR. MARCOS FREIRE- Obrigado nobre Senador Mauro Benevides. V. Ex•, como lembra, acompanho~ de instante a instante _o desenrolar
daquela histórica sessão e que, logicamente, sofreu e comigo se ~legrou, ao final de um julgamento que chegou, por duas vezes, a empatar o escore dos vo-
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tos escolhidos. Mas, na verdade, era insubsistente a argüição principal, a exigência da aplicação do art. 24 da Lei Orgânica dos Partidos que, por sinal, se
inseria num outro título que não o da fusão e dá incorporação. E por isto
mesmo, o ilustre Ministro_ Pedro Gordilho indagava de onde se extraira o
vício c3paz de gerar a ineficácia da convenção nacional que deliberou, por
maioria absoluta de votos, sobre a adoção do estatuto e do programa da outra agremiaÇão. E perguntava: ••como se pode admitir que se extraia uma nulidade, um vício, de um título, de um preceito que não está referido no título
reservado à disciplina da incorporação dos Partidos?" Portanto, se dúvida alguém possa alimentar a respCifo de legitimidade e mesmo da legalidade da incorporação, é só ler os votos dos Ministros que se pronunciaram- a favor da
incorporãÇão, porque eles são por demais lúcidos e exaustivos a respeito da
matéria. Podemos dizer, portanto, como disse o Ministro Gordilho, que os
partidos devem fazer e criar a história a cada dia, e não apertas figurar nela,
em páginas mortas, nas crônicas e reminiscências do passado." Na verdade é
o que acabam de fazer o PP e o PMDB --não ficaram apenas passivos na
História. O PP e o PMDB fizeram História e para honra nossa, nós participamos desse caminhar que visa, sobretudo, o futuro democrático deste País.
- Por iSSõ mesmo, foi insubsistente também o argumento que dizia que a
incorporação se contrapunha ao sistema pluripartidário. Por que não admitir
que _um partido pudesse se incorporar ao outro porque isso atingiria o pluripartidarismo, seria vetar ao partido político até mesmo o direito de se extinguir-.- E eVIdentemente que isso seria um absurdo, porque o sistema pluripartidãrio tem as sUas bas~ na facilidade com que a lei permite com que as correntes çl~ pensamento pglLt_iç:q pqssarn_ ~e estruturar como partidos. E nesse sentido, para que o plurip-artídarismo se fOrtaleça o que é necessârio não ê irilp-edir
que os partidos, dentro de suas prerrogativas, tomem os caminhos que lhes
pa-reçam os melhores. É ampliar a possibilidade de que outras correntes de
pensamento político possam também legalmente ter os seus próprios partidos. Porque a legitimidade do pluripartidarismo está na convivência dos con~
trários, daqueles que possam defender idéias antagônicas através de organizações legítimas.
Ó Sf. H~ftrique Sãntillo_- Permiie-me um aparte, nobré: Líder Marcos
Freire?
O SR. MARCOS FREIRE- Ouço o nobre Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Santillo- Serei breve, eminente Senador Marcos Freire
as declar~çõ.es de_setores ligados ao Governo de que a incorporação do pp a~
PM~B s~gm~cana um retrocessopoi~t~-c~,jâ que- estaria atentand_<? contra 0
P_Iunpartidansmo, e~ ~e associo a V. ~x• -para relembrar o festejado escritor
crtado o~t~m pelo Mmrstro Pedro Gordilho, quando prolatou o seu brilhante
voto, que e- Duverger. Estudioso da política, sociólogo, Duverger nos ensina
que_ qualq_u_er povo, em momento de crise,_ tende, inevitavelmente, à polarizaçao po~Itrca e que .é a realidade político-s~cial que condiciona essa orientação: nao. o formalismo ou o artificialismo da lei. E é o que está ocorrendo
no Pa1s, hoJ~:_por força do ar~ftiio, por fO-rCa dos .. pacotes", dos casuísmos
na â:ea. pohtic.a e por força do fracasso na ãrea político-administrativa e
e~o~om~co~so~ral do Governo, sem sombra de dúvida, está a população brasileira brp~Ianzad~, e, para gáudio nosso, sobretudo polarizada em torno de
u~a- ~posrçã~ u~1da, que possa oferecer à soci~edade um programa político
umtano que sJgmfique ~m caminho diferente, para a mudança, para a transformação. É o que a sociedade quer, e é ela_ quem está exigindo das Oposições
UIJl processo político unitário.

- ..o SR. 1V!ARCOS FREIRE-~ Agradeço ao ilustre represen-tante de
GOI~s ~ contnbutção _que traz ao nosso pronunciamento. Atendendo às advertencias da Presidência, vou concluir, e concluir dizendo que o grande desafio do P.resent~ é ex.atamente este, enfrentar a crise brasileira, a crise económica, a cnse social e a crise política. E as Oposições souberam, dentro do momento. presente, ap_:sar de ~odas as limitações e dos estreitos caminhos que
nos derxam à atua~ao, as Oposições souberam responder ao "pacote" de novembro co~ o ~nt.Jpacote, souberam responder ao virtual golpe de Estado de
novembro com o contragolpe democrático. E agora nós esperamos que o Governo, submetendo-se à decisão do Judiciário, não intente novos casuísmos_
Basta de ca~uísmos, Senhor Presidente da República, enfrente as urnas, en~ frente as eleições! Sua Excelência o Chefedo Gov~rno, que ainda anteontem
reafirmava seus compromissos democráticos, efetive, na prática, com gestOs,
com atos, as palavras que pronuncia constantemente. Não adianta fazer declarações de amor à democracia, quando no dia-a-dia a golpeia. Portanto 0
PMDB se contra~ôs ao ..pacote" de novembro usando as prerrogativas q~e
lhe facu.Itava a lei .e.espera, agora, que o Governo se-canse de tantos casuísmos, ;eJ~ que o feitiÇO pode virar contra o feiticeiro, e, portanto, acolhendO
as propnas re~.ras que aí estão, que não foram _regras feitas por nós, que foram _normas feitas pelo próprio sistema, enfrente com tranqUilidade as urnas
e detxe que o povo se pronuncie soberanamente a 15 de novembro.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, homem do Legislativo, durante 11 anos
aqui tenho lutado a favor das prerrogativas deste Poder. Quiseram as circunstâncias que a minha última oração como Líder nesta tribuna fosse sobretudo
uma exaltação a um outro Poder, ao-Poder Judiciário que ontem soube estar
à altura das tradições da Justiça brasileira, porque creio firmemente que só
com um Legislativo independente e um Judiciário soberano é que teremos
realmente uma democracia de verdade no Brasil. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOÃO CALMON
NA SESSÃO DE 3-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. JOÃO CALMON (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eficiência, ensina mestre Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, é a ação,
a força, a virtude de produzir um efeito, é o poder de produzir o resultado desejado. Como se pode ver, ê uma qualificação que se pode perfeitamente aplicar à gerência do Estado brasileiro, em especial nas últimas décadas. Temos,
sem dúvida alguma, governos eficientes. À~ ve~s, eficientes até: demais.
Faço esse comentãrio para lembrar que, conforme mostra a definição citada, a eficiência se coloca em termos de objetivos, de metas. No caso brasileiro, não seríamos justos se negássemos aos últimos governos a virtude da
eficiência. Podemos, porém, lamentar que, ao fixar suas: metas, esses mesmos
governos tenham deixado de lado o atendimento de algumas das grandes necessidades nacionais.
Gostaria aqui de analisar um exemplo do que se pode conceituar como
eficiência da tecnocracia brasileira na execução de tais objetivos. Sem dúvida
alguma conseguiu-se um excelente resultado na expansão de nossa capacidade de gerar energia elétrica. Se em 1940 o País gerava -apenã.s I milhão e 243
mil quilowatts de energia elétrica, no ano passado atingia perto de 26 milhões
de quilowatts. Em pouco mais de 30 anos, portanto, a capacidade brasileira
foi mUltiplicada por vinte.
Para que se cumprisse essa meta, o Estado aplicou substancial volume de
seus recursos. Anexo, além de quadro mostrando a evolução da capacidade
geradora instalada, estimativa oficial dos custos de a~gumas - apenas algumas - de nossas principais hidrelétricas.
São investimentos da mais alta importância e de inegável rentabilidade,
embora costumem trazer também certo ônus, não só do ponto de vista do
consumidor- ·que, afinal, custeia as necessárias despesas- como ainda sob
a forma dos elevadíssimos juros que pressionam nos-sa dívida externa, hoje
superior a 62 bilhões de dólares.
Os orçamentos da ELETROBRÁS dão uma medida desses gastos. Em
1981 a empresa dispôs, no total, de 680 bilhões de cruzeiros. Para 1982, o
orçamento SEST (Secretaria de Fiscalização das Empresas Estatais) jã lhe garante nada menos do que I trilhão, 147 bilhões e 869 milhões de cruzeiros.
Deles, 3Z9 bilhões e 870 milhões destinam-se a investíiD.Cntos. E veja-se que o
grupo ELETROBRÁS, insatisfeito com essa verba, reivindicou à Secretaria
do Planejamento uma suplementação da ordem de 100 bilhões de cruzeiros.
Lembro ainda que, em tese, um dos objetivos do programa nuclear brasileiro é a produção de energia elétrica. O grupo NUCLEBRÁS, a propósito,
conta no mesmo orçamento SEST para 1982 com, 198 bilhões e 688 milhões
de cruzeiros, dos quais 130 bilhões para investimentos.
Não desejo aqui entrar em maiores detalhes a respeito da aplicação desses recursos ou da organização interna desses poderosos gigantes estatais.
Quero, porém, lembrar um problema ocorrido nos últimos planos prCparados pelo governo federal para orientar suas aplicações no setor elétrico. Simplesmente, neles se utilizaram projeções que, conforme se vê agora com nitidez, terminaram por não corresponder à realidade.
Há alguns dias, o presidente da Associação Brasileira de Empresas Concessionárias de Energia Elétrica, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, calculava
em 4 mil e SOO megawatts a sobra de energia elétrica no País. APenas na região Sudeste, segundo têm revelado especialistas nesse campo, existe hoje um
excedente de 2 mil megawatts, no mínimo.
O próprio Ministro das Minas e Energia, César Cals, confirmou em entrevista à imprensa a existência de sobra na energia elétrica. Embora evitasse
quantificar essa sobra, o Ministro· admitiu sua ocorrência e,-inclusive, comentou medidas que o governo estã analisando com o objetivo de disciplinar o
consumo.
Entre as providências que Vêm sendo sugeridas, não pelo ministro, mas
pelos especialistas que apontam o crescimento do excedente, estâ até a redução do ritmo dos trabalhos da usina nuclear de Angra I. Sugere-se inclusive
que a usina sequer entre em operação comercial ou, pelo menos, opere a uma
carga mínirila entre 30 e 40 por cento de sua potência. O presidente de Fur-
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nas, segundo o noticiãrio dos jornais, chegou a considerar admissivel essa posição.
O que aconteceu? É muito simples: os cálculos dos técnicos revelaram-se
errados. O chamado Plano 95 da ELETROBRÃS, de que tenho aqui uma cópia, previa um crescimetno médio anual do consumo na base de 12,7 por cento, no período entre 1979 e 1985. Na verdade, o consumo ficou longe dessa
expectativa. Por exemplo, na região Sudeste o crescimento foi de 2 por cento
negativos - ou seja, um decréscimo, uma queda -em outubro do ano passado.
h evidente que nossos experientes e capacitados técnicos não dispõem de
bolas de cristal, nem poderiam prever com tanta antecipação o atual quadro
de dificulda,d~s êconômicas e de retração na produção industrial. Seu câlculo
de que o Brasil precisaria até 1990 de 77 mil e 477 megawatts não se sustentou, nessas condições. E o problema de sobra de energia poderá agravar~se
ainda mais no próximo ano c_om a entrada de Itaipu em funcionamento, conforme mostra o conceituado Prof. José Goldemberg, do Instituto de Física da
USP. Recordo, a propósito, qu_e o Brasil se comprometeu inclusive a adquirir
uma parcela da energia que corresponderia à cota paraguaia no empreendimento. Tudo isso para, aparentemente, nada ter a fazer com essa quota adicional, de imediato ..
O excesso de produção de energia elétrica na regão Sudeste estâ colocando em grave risco a CESP, ameaçada, até, de falência, jâ em 1984. Essa denúncia foi feita, a paitir do último domingo, pelo grande jornal O Estado de
S. Paulo e alcançou extraordinãria repercussão, levando a Bolsa de Valores a
suspender a negociação das ações da CESP em São Paulo.
Incorporo ao meu pronunciamento as reportagens de O Estado de S.
Paulo e do Jornal da Tarde, que destacam, com objetividade e realismo, as
graves distorções- ocorridas na previsãõ de nossas necessidades energéticas até
o ano 2000~
Incluo, também neste pronunciamento, o comunicado da CESP, hoje divulgado, que, obviamente, nega que esteja à beira da falência.
Na verdade, erros acontecem. Não poderíamos, efetívamente, estar expostos a uma penosa carência de energia elétrica, o que, caso viesse a ocorrer,
constituiria pesa-do óbice ao nosso crescímento econômico. Mais do que isso,
não adianta chorar sobre leite derramado. Interessa, isso sírri; é tirãr lições
desses erros.
Os nossos resultados no setor de "geração de energia elétrica foram obtidos à custa de maciços gastos públicos. O governo brasileiro chegou à condu~
são de que o País precisaVa desse quantum de energia, nisso aplicou os recursos necessários e atín-glu a meta, mostra-ndo assim sua eficiência nessa ação.
Por que então não se iadotarem também como prioridades outras metas
de igual ou maior relevâncía? Por que investir tanto em um setor, arriscandose inclusive a superar as efetivas necessidades do País, quando se deixa de tado, sem sofução, outros graves problemas nacíOnãis?
Falemos em números. A ELETROBRÁS já tem garantido um ofçamento superior a I trilhão de cruzeiros, devendo investir, com as suplementações,
algo certamente superior a 350 bilhões de cruzeiros. Enquanto isso, o Ministério da Educação e Cultura, a duras penas - e a custo do lançamento de
uma nova taxa sobre o setor privado - conseguiu umas poucas dezenas de
bilhões para elevar suas despesas para 1982 a 252 bilhões de cruzeiros, aí incluídos custeio e investimentos, antes do reajuste do funcionalismo.
Veja-se que, se entre 1940 e 1981 nossa capacidade geradora instalada de
energia elétrica foi multiplicada por 20, o número de alunos das quatro primeiras séries do }9 grau, o antigo primário, cresceu àpenas seis vezes; nomesmo período, passou de 2 milhões e514 mirpa:ra 14 milhõese707 mil. Mais de
70 por cento da população deixa de cumprir a escolaridade obrigatória -nos
termos da Constituição.
Não desejo aqui, evidentemente, comparar crianças na mais promissora
das idades com quilowatts de energia elétrica. São, admito, elementos que
nada têm a ver uns com os Outros. Ou melhor, que nada tém a ver entre si, excetuando um ponto: o de que escolaridade e fornecimento de energia elétrica
são necessidades nacionais que serão atendidas na medida da atenção governamental e do volume de recursos que lhes forem atribuídos.
O último Censo, que acaba de ter suas tabulações avançadas apresentadas à população brasileira, fornece dados bastante instrutivos a esse respeito.
Eis algumas de suas informações.
Dos 102 milhões e 421 inil brasileiros com mais de cinco anos, nada menos do que 35 milhões e 902 mil não passaram pelos bancos escolares ou, caso
tenham freqUentado uma escola, nela permaneceram por período inferior à
um ano, tempo em que, concordam todos os educadores, seu aproveitamento
será nulo, invariavelmente.
Têm entre 7 e 9 anos (ou melhor, tinham hã um anO, época em que se
procedeu ao Censo, em uma situação que, sabe todo mundo, não se alterou
desde então) exatamente 8 milhões e 384 mil crianças. Delas, 5 milhões e 779
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mil igualmente freqUentaram apenas um ano de escola ou menos ainda do
que isso. E jã estão, registre-se, em uril período de escolaridade obrigatória.
Entre lO e 14 anos estão 13 milhões e 549 mil bfasileiros. E, deles, 2 milhões e 224 mil estão nessa mesma situação, sem escola por prazo suficiente
para que venham a aprender alguma coisa.
O Censo revelou ainda a lentidão com que evolui, neste País, a taxa de
alfabetização. Veja-se: os analfabetos com mais de 15 anos compunham, em
1940, 56,2 por cento da população nessa faixã 6tãria; em 1950, eram 50,6 por
cento; em 1960, somavam 39,5 por cento; em 1970, chegavam a 33,1 por cento; em 1980, com Mobral e tudo, eram ainda 26,1 por cento. São, portanto,
21 milhões e 800 mil os brasileiros que, com mais de 10 anos, não sabem ler e
escrever, e 18 milhões e 900 mil os que, tendo mais de quinze, igualmente não
o sabem.
Todos esses dados nos dão o que pensar: Não hâ dúvida de que o nosso
progresso em certos campos, dos quais citei apenas como exeniplO_o_Oa--energia elétrica, foi muito maior do que em olltros.-Não há dúvida de que a meta,
escolhida pelo governo, de se atingir determinado volume de geração de energia elétríca, foi cumprida com muito maior eficiência dO que outra, a de segarantir escola a toda a população entre sete e quatorze anos. Ou esta não é
uma meta governamental, embora inscríta na Constituição?
O orçamento das empresas e grupos estatais para 1982 nos dâ uma medida das prioridades governamentais. O grupo ELETROBRÁS, já o dissemos,
investirá 329 bilhões de cruzeiros, sem contar aí as suplementações. A SIDERBRÁS, sem contar os 40 bilhões de acréscimo que já lhe foram concedidos, aplicará este ano 267 bilhões de cruzeiros.
ltaipu, para nos referirmos ainda à geração de energia elêtrica, têm disponíveis para investir 240 bilhões de cruzeiros; a NUCLEBRÁS, 130 bilhões;
a PETROBRÁS, 655 bilhões; a Vale do Rio Doce, 276 bilhões. Isso para nos
limitarmos a apenas alguns pontos dessa lista de gigantes estatais. EJ?,quanto
isso, o Ministério da Educação e Cultura consegue, depois de muita luta, 252
bilhões de cruzeiros para cobrir aí todas as suas despesas, não só as de investimento como tambêm - e todo mundo sabe que é para onde vai o grosso de
seus gastos - para o custeio.
Será possível, para contestar tais afirmativas, lembrar-se de que essas
empresas estatais geram recursos, o que a educação aparentemente não faria.
Embora primária, essa argumentação merece uma breve análise. Recordemonos, antes de mais nada, que a construção de usinas hidrelétricas foi custeada
basicamente com recursos externos. Não é à toa que a ELETROBRÁS, sozinha, responde por uma dívida externa de 6 bilhões de dólares, perto de 10 por
cento de toda a dívida externa do País.
Quem acaba pagando por isso, no final das contas, é o consumidor. O
Banco Mundial, principal financiador desse ambicioso programa hidrelétrico
e nuclear, fez valer no ano passado uma norma que constava já dos acordos
que levaram aos empréstimos, conduzindo a um reajuste, nas tarifas, cerca de
7 por cento acima da inflação interna. Por essas e outras, mesmo tendo procurado um congelamento real em 1980, é qi.u::i as tarifas de energia elétrica subiram, entre J9 de janeiro do ano passado e }9 de fevereiro de 1982, data do
mais recente aumento, nada menos do que 141 por cento. Ou seja, quase 40
por cento mais que a inflação desse mesmo período.
Sem querer alongar-me sobre a cobertura desses aumentos, sobre o repasse dos custos do consumo industrial de energia à população, sobre as camadas que terminam por ser mais afetadas por essa política, registro apenas
que o gasto acaba estourando nas mãos do brasileiro médio, que paga impostos, que paga tarifas _de serviços públicos, que paga, enfim, para viver.
E: esse brasileiro que tem o direito de exigir da autoridade governamental
o atendimento de suas necessidades essenciais.~ esse o cidadão que tem o direito de exigír, entre outros serviços: educação, em primeiro lugar, saúde e segurança.
E a educação, lembremo-nos, produz em si benefí'?ios económicos.
Quando era dirigido pelo atual presidente da EM BRA TUR- e do Sindicato
dos Economistas de São Paulo- o professor Miguel Colassuono, o Instituto
de Pesquisas Económicas da Universidade de São Paulo preparou um aProfundado estudo comprovando que, de todos os investimentos públicos, a educação era o que maior rentabilidade apresentava. Esse fato, sabidamente, tem
validade mundial: afinal, foi em um cuidadoso esforço educacional que o Japão lançou as bases da evolução tecnológica que o tornou, hoje, a segunda
potência económica do planeta.
Não temos dúvidas de que o governó dispõe atualmente dos instrumentos e dos recursos necessários para cumprir os objetivos a que se Propõe. Não
duvidamos, até mesmo, que cõhsiga ultrapassá-los levando inclusive ao desperdício, com-o ocorre atualmente na área da energia elétrica. Queremos, porêm, que tanta competência se oriente nos rumos certos,· nos rumos efetiva~
mente capazes de conduzir a população deste grande Pais no rumo de uma
vida melhor no futuro.

Incluo no meu pronl!nciamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, algum
_quadros rnuit_o sig~ificativos. O pririleiro Se ref~re:
ANEXO 1
EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE GERADORA INSTALADA DE
ENERGIA ELÉTRICA
BRASIL
1930
778.802 kw
1940
1.243.877 kw
1945
1.341.633 kw
1950
1.883.007 kw
1958
3.993.100 kw
1960 4.800.082 k w
1968 8.555300 kw
·1970 11.233.400 kw
1975 19.569~000 kw
1978 25.229.000 kw
ANEXO 2
EVOLUÇÃO DA MATRICULA NO ANTIGO CURSO PRIMÁRIO (APOS 1971, NAS
QUATRO PRIMEIRAS Sf.:RIES DO PRIMEIRO GRAU), BRASIL
1932
1940
1943
1950
1959
1969
1977
1981

1.625.000
2.514.000
2.571.000.
3.680.000
6.107.000
12.294.000
14.107.000
14.700.000 (projeçãó).

(Obs.: matrícula nas 8 séries do I• grau, 1977: 20.889.000.)
Verifica-se que a evolução da matrícula se processou de uma maneira insuficiente.
ANEX03
TAXA DE ALFABETIZAÇÃO, NOS CENSOS DE 1940 A 1980

!i anos e mais
1Oanos e mais
15 anos e mais

1940
38,20%
43,04%
43,78%

1950
42,66%
48,35%
49,31%

1960
53,57%
60,63%
60,52%

1970
61,56%
67,95%
66,89%.

1980
68,72%
74,50%
73,92%

Desgraçadamente para nós, irldicador ainda mais grave é que apenas
13% das nossas crianças em flor terminam a escola fundamental, concluindo
o 19 e 2<1 graus.
ANEXO 4
ESTIMATIVA DE CUSTO DE ALGUMAS DAS PRINCIPAIS HIDRE·
Lf.:TRICAS BRASILEIRAS
Itaipu ·~·····--···-·ç·
Tucurui ....... .
Porto Primavera

US$ 15,2 bilhões
USS 3,9 bilhões
US$ 1,8 bilhões

dóiares
dólares

O Si. Láiiú·01Jarboza- V. Ex-, me permite uma pequena intervenção?
Com muito prazer.
O Sr. Lázaro Barboza - EStou ouvindo V. Ex' com muita atenção.
Como um homem que defende a alocação de mais recursos e melhOr ef;ltrutu~
ra-para o Ministério da Educação e Cultura, V. Ex', mais uma vez, nesta tarde,jã com o plenário do Senado quase vazio, mostra a necessidade de se tratai' a-Educação com mais um pouco de carinho. Eu diria até- permita~me V.
Ex'- com um pouco mais de respeito. No instante em que V. Ex• assinala os
vultosos investimentos na construção de hidrelétricas, que já estão inclusive
gerando outro problema, que é a ociosidade de energia, é conveniente salientar que há uma disputa dentro do próprio Ministério das Minas e Energia,
que pretende construir um número muito maior de usinas nucleares do que
aquele inicialmente pr"evisto, cujos custos serão- uma monstruosidade, algumas vezes mais do que o total dos investimentos citados por V. Ex• na construção das usinas de Itaipu, Primavera, etc.
O SR. JOÃO CALMON- Eminente Senador Lázaro Barboza, nestas
últimas reportagens publicadas no O Estado de S. Paulo destaca-se, com mui~
O SR. JOÃO CALMON -
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ta nitidez, a necessidade de uma desaceleração do programa nuclear do Brasil
para a geração de energia elétrica. Não hâ nenhuma possibilidade de o Brasil
executar o plano ambicioso, exagerado e errado dos tecnocratas, -quando decidiram que o Brasil deveria instalar, até o ano 2000, nove usinas nudeares. O
próprio Ministro das Minas e Energia, Senador Césai Cals, chegou à conclusão de que é necessário introduzir uma modificação substancial ness~ plano.
Jâ salientei Que a CESP, hoje, publicou uma nota ofiCfál que incorporo a este
pronunciamento, tentando explicar que não estã à beira da falência. No entanto, nessa série de reportagens do O Estado de S. Paulo, ê reproduzido um
protocolo assinado em 3-7-68 que obriga a CESP a comprar 60% do total da
energia gerada por Itaipu. Se não hã mercado no Sudeste d_o País nem sequer
para absorção hidrelétrica quanto mais para a energia elétrica que vai set gerada por nove usinas nucleares.
O Sr. Lázaro Barboza- Veja, V. Ex•, que aberração.
O SR. JOÃO CALMON- J:: uma aberração. Acredito que o Governo
tenha um acesso de bom senso e adote um novo plano na área energética, sob
pena dessa empresa gigantesca, que é a CESP, ter de en_carar inevitavelmente
a falência, conforme estã amplamente explicado na série de reportagem a que
me referi, uma das quais tem o seguinte título: HA sobra de energia pode levar
a CESP à falência".
Agradeço ao nobre Senador Lãzaro Barboza apre_ciosa_contribuição que
acaba de dar a este modesto pronunciamento.
-

O Sr. Lázaro Barboza- Muito

obrig~do.

O SR. JOÃO CALMON - Eu salientava a anãlise do orçamento do
MEC. No ano passado, o Ministro Rubem Ludwig pleiteou uma verba total
de 281 bilhões de CrtJ.zeiros para o seu Ministério, inas a Secretaria de Planejamento fez um corte na proposta apresentada pelo Ministro da Educação da
ordem de 69 bilhões de cruzeiros. Foi enviada ao Congresso no Orçamento
Geral da União, uma proposta dando ao MEC apenas 2I2 bilhões de cruzeiros, dos quais 130 bilhões para pessoal e e 82 bilhões para projetas. Graças à
atitude enérgica, e corajosa do atual titular da pasta da Educação, graças à
pressão da opinião pública e da pressão-dos Senadores e dos DeputadOs, foi
possível criar uma nova fonte de receita, taxando os lucros dos bancos, para
que esse rombo no oiÇamento no Ministêrio da Edu~ação fosse diminuído.
Houve portanto um acréscimo de 40 bilhões, obviamente insufidennq>ara
cobrir o corte de 69 bilhões de cruzeiros.
Agora, o Ministro Rubem Ludwig sonha em receber, para pagamento
do aumento ao funcionalismo, 152 bilhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não desejo alongar demasiadamente este
pronunciamentO. Encerro~o com a reafirmação da minha crença de _que, finalmente, há de surgir, neste País, um Governo capaz de dar à Educação a
priorídade que ela merece.
Estamos cansados de ouvir promessas de Presidentes da República, nas
últimas décadas, que não são cumpridas. Um deles declarou, numa Mensagem ao Congresso Nacional:_ "a ec;luçação e? ~uJturn são ~s dois maiores desafios- do meu Gov_erno".
~
Desgraçadamente, ele terminou seu mandato e essas palavras não foram
confirmadas com nenhum esforço excepcional erri favor_ da Educaç,ão_ _e da
Cultura.
Com a mobilização tOtal dQ_Coogresso Nacional·"é-Com-a pr~Ssão- da opi~
nião pública, esperamos que, nos próximos anos, a Educação tenha, pelo me~
nos, um tratamento parecido com o que tem sido dispensado, à geração de
energia elétrica em nosso Pais. (Muito bem! Palmas!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOÃO CALMON EM SEU DISCURSO
SOBRA DE ENERGIA
UMA AMEAÇA À CESP
Paulo Andreo/i
A partir deste ano, as usinas hidreléti'iCas paüHstaS CómeÇáni a Verter alguns bilhões de cruzeiros que seguirão o curso dos rios e não se transformarão em receita. Jã hã um substancial exced_ente .d~ ellergia no Estado d.e São
Paulo e, com·a entraçla em Operação de Itaipu, em 1983, as concessionárias
paulistas (a cesp, pOr exemplo, terá obrigatoria-mente de absorver 52% da
energia gerada pela maior hidrelétrica do mundo) poderão ter de desligar
12,9% das suas próprias turbinas e deixar escapar no ano, cerca de Cr$ 31 bilhões. Os dados oficiais São mantidos ainda em sigilo nas gavetas da mesa do
secretário do Planejamento do Estado, Rubens Vaz da Costa, preocup!':ldo
com o risco, real, de ver a maior empresa-de energia e1étrica do Pals, a cESP,
falida já em 1984.
Estudos feitos pela Secretaria do Planejamento (com base em dados da
Eletrobrás, Cesp, Companhia Paulista de Força e Luz e Eletropaulo) indicam
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o absurdo número de 5 milhões de quilowatts excedentes em 1988, que representarão uma perda de receita para as concessionárias paulistas da Ordem de
Cr$ 145 bilhões. Para se avaliar o que isto representa, basta lembrar que a
Cesp faturou, em 1980, cerca de Cr$ 110 bilhões.
Daqui a seis anos, quando se alcançar o .. pico" das sobras de energia-elêtrica, a Cesp poderá paralisar 47,5% das suas máquinas (isso equivaleria a paralisar Ilha SDlteira, Jupiâ e outras usinas). Em 1989, um ano após o período
mais crítico, a ociosidade das usinas da C~E_, _p_~~ cau~a de_Itaipu, será da ordem de 42,9%, o excedente, de 4,9 milhões de quilowatts e a receita não realizada (o dinheiro que não virá -porque a energia ficou na ãgua que desceu o
rio) será da ordem de CrS 144 bilhões.
Alêm de perderem receitas por causa dá ociosidade da sua própria geração, as concessionãrias terão uma despesa adicional: a energia que comprarão, obrigatoriamente, de Iüiipu, por força ·ae-cOntrato jã firmado. Têcnicos
ligados ãos orgã:nismos ofidât-s-do Estado de São Paulo estimam, com base
na capacidade instalada não aproveitada (usinas hidrelétricas construídas e
-ociosas), que, se for considerado um excedente de três milhões de quilowatts
médios por um período de dez anos (um valor razoável), tem-se como resultado cerca de US$ 4 bilhões correspondentes a investimentos improdutivos.
Acrescentando-se a esses investimentos jã feitos jurós de 20% ao ano,
constatam-se prejuízos da ordem deUS$ 800 inilhões por ano. E, como o excedente de três milhões de quilowatts médios foi calculado por um período de
dez anos, conclui-se que foram gastos USS 8 bilhões em usinas hidrelétricas à
espera de mercado.
--- Há fatores que complícam ainda mais a síhraçã-õ das empresas concessionárias· pãulistas. Considerando-se um crescimento da demanda de 6% ao ano
(o que só ocorrerá se a economia crescer a níveis superiores, o que se considera quase impossível), haverá, a parúr da entrada em operação de Itaipu, exce~
dente de 1,1 milhão de quilowatts no Estado de São Paulo e ociosidade de
12,8% nas- usinas paulistas. Isso representará, para a -cesp, uma perda de receita de aproximadamente Cr$ 31 bilhões. Além disso, a Cesp terã de comprar a energia de Itaipu a custos bem superiores aos de sua própria geração.
-e-o-mo·a empresa sobreviverá? Esta é a pergunta que se fazem o secretário do
Planejarnento, ()s diretores da CPFL, da Cesp e da Eletropaulo.
Agora, o governo de São Paulo está concluindo seus levantamentos e
teexárfiinando os "inacreditáveis" números a que chegaram. E, com a Eletrobrás, procurará uma saída para o impasse: uÀ primeira vista, não há solução, nada qüe se possa sugerir de concretO", afirma uma autoridade e_stadual. ••Não sabemos pensar numa situação desta. Acostumamo-nos a raciocinar em termos de crescimentos de 10% ao ano", observa um diretor de uma
das c-oncessionárias paulístas. Este é o ponto central da questão; os planejadores do setor elétrico previam um crescimento médio anual da demanda da
ordem de 10%, nesta década, e, no ano passado, houve queda de 3%. E a expectativa, em razão das dificUldades para a retomada de altas taxas de crescimento ecoflômico, não ê nem Um pouco otimista:.

··o E.stado_!e São Paulo",

28/2/82
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CONTRATO DÁ PRIORIDADE
À ENERGIA DE ITAlPU
Recapitulação dos pontos legais relevantes e alguns comentários sobre o recebimento de energia de Itaipu
1- Protocolo de 3 de julho de 1968
1.1 -Esse Protocolo definiu as responsãbilidades de Furnas, CESP,
LIGHT (ELETROPAULO) e CPFL no suprimento de energia ao Estado de
São Paulo no período de 1968 até 1980.
1.2- Com relação ao suprimento de energia à LIGHT (ElETROPAULO). ficou estabelecido Que~ nesse- pe-rfOd~:
-os valores contratadOs com FurriaS ficariam cOngelados em-900-MW;
- a capacfdade geradora própria da LIGH (ELETROPAULO), no Estado de São Paulo, seria fixado no valor constante de 1.400 MW, já que não
havia previsão para expansão d_essa capacidade geradora;
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- a CESP se responsabilizaria pelo suprimento que superasse a soma
daqueles dois valores (900 = 1.400), devendo para tanto firmar contrato com
a LIGHT ucom vigência até 1980".
2 -Contrato de fornecimento de energia da CESP à LIGHT (ELETROPAULO).
Embora com menção expressa (Ciâusula 4•) ao disposto no Protocolo,
esse ContratO teve seu prazo de validade fixado em 20 anos contados a partir
de 1/5/70, com vigência, portanto, até 199o.
3 -Lei n• 5.899 de 5/7/73
3.1 - Essa lei dispõe sobre a aquisição da energia elétrica proveniente de
Itaipu.
3.2 -Em seu artigo 5• ficou estabelecido que Furnas e ELETROSUL
adquiririam a totalidade da energia elétrica gerada por Itaipu, através de contratos com 20 anos de duração a serem firmados em 1981. Os valores contratados teriam como base os mercados das respectivas âreas de atuação do ano
de 1980.
3.3- No artigo 79 ficou, semelhantemente, estabelecido que Furnas distribuiria a energia adquirida de Itaipu entre as empresas de sua ârea de
atuação- entre elas a LIGHT- firmando para tanto contratos de 20 anos
. de duração, com vigência a partir de 1981, e rateando aquela energia com
base nos mercados de 1980 das mesmas empresas.
Para o caso específico do fornecimento à LIGHT no Estado de São Paulo, entretanto, foi dado um tratamento especifico, expresso da seguinte forma: "o contrato que for celebrado entre FURNAS e CESP incluirá a parcela
da potência e energia adquirida por FURNAS a Itaipu, destinada ao sistema
LIGHT no Estado de São Paulo, paroela essa que será suprida através da
CESP".
3.4- No artigo 10 ficou estabelecido que:
·-as empresas em causa celebrariam Convênio com FURNAS, com a
interveniência do DNAEE, 60 dias após a entrada em vigor do Tratado celebrado em 26/4/73 entre o Brasil e o Paraguai;
-para fins desse Convênio, o rateio etitre as referidas empresas se faria
proporcionalmente à energia a ser por elas v~ndidas em 1980 com base em
proteção de consumo coordenada e aprovada pela ELETROBRÁS;
-esses valores de rateio seriam reajustados por ocasião da cel~bração
dos contratos, em 1981, com base nos valores de venda das empresas realmente ocorridos em 1980.
3.5- No artigo 13 ficou estabelecido ••que se dê utilização prioritária à
potência e energia produzidas pela central elétrica de Itaipu".
4 -Decreto n• 73.102 de 7/11/73
4.1- Esse decreto regulamenta os artigos 12 e 13 da Lei n• 5.899 de
5/7/73.
4.2-- O artigo 27 estabeleceu que a energia e a potência máxima produzidas por Itaipu e contratadas por FURNAS e ELETROSUL serão contratadas dessas últimas pelas empresas das respectivas âreas de atuação,
"considerando-se as potências máximas horárias assim contratadas como
adicionais à maior potência mãxima horária constante dOs contratos entre
FURNAS e ELETROSUL e as referidas empresas, vigents em 5 de julho de
1973, ou que vierem a vigorar atê a data erii qüe se iniciar__a opei-"8."ção comerR
cial da primeira unidade gi::radora de Itaipu, respeitadas as condições específicas de cada contrato".

Jornal da Tarde, 29-2-82
A SOBRA DE ENERGIA PODE LEVAR A CESP Á FALENCIA
"O mi:rcado realizou-se mtfíto abaixo-do-previsto. Assim,-à-PrlrilClra vista, parece mesmo haver uma capacidade odosã elevada de geração de energia
no sistema- elétrico paulista (e também -~a Região Sudeste)."
Essa afirmação, do superintendente do Departamento de _Águas e Energia Elétrica de São Paulo, Osvaldo Yasbek (foto) publicada no último boletim da Associação Brasileira de Concessionários de Energia E1étrica, confirma a reportagem de Paulo Andreolli, publicada ontem em O Estado de S,
Paulo. segundo a qual em 1981 houve urna queda de 3% no consumo de energia em São Paulo, contrariando todas as previsões de aumento do consumo.
E essa situação tende a se agravar a partir da entrada em operação da usina
de Itaipu, em 1983, o que provocará sobras de energia elétrica de cinco milhões de quilowatts em 1988. Com isso, afirma a_ 1-eportagCm, a CESP- poderã
atê falir já em 1984, depois de ser obrigada a absorver 52% da produção de
Itaipu e a desligar 12,9% da produção de suas turbinas, deixando de ganhar,
só em 1983, Cr$ 31 bilhões. Em 1989, a receita não realizada pela CESP serã
da ordem de CrS 144 bilhões, o que será-agravado ainda mais pela obrigatoriedade da compra de energia de Itaipu.
Agora, segundo o repórter Paulo Andreolli, o governo de São Paulo está
concluindo seus levantamentos e reexaminando os .. inacreditáVeiS 1' números
a que chegaram. E, com a ELETROBRÃS, procurará uma salda.

Na opinião de Osvaldo Yasbek, "para o setor de energia elétrica, o ano
de 1981 marcou um inusitado e triste recorde no Estado de São Pa~lo: pela
primeira vez, em muitas décadas, o consumo da indústria paulista decresceu
(2,3%), em comparação ao ano anterior". Acrescenta ainda queo "resultado
negativo alcançado dá bem uma idéia do impacto que as medidas recessivas
adotadas pelas autoridades econômicas causaram, em 1981, sobre o mercado
de produtos industrializados do Estado de São Paulo".
nA m-ais importante conseqUência, a curto prazo, de o consumo se realiR
zar abaixo dos níveis prevfstos - afirma ainda Yasbek - foi a queda da receita prevista de vendas das concessionárias do setor. De fato. ~ogo no início
de 1981, manifestou-se uma tendência que, se mantida ao longo do ano, determinaria graves desequilíbrios financeiros para a grande maioria das empresas que operam no setor elétrico." Para o superintendente do DAEE, as
dificuldades só foram superadas porque o governo, aceitando as justificativas
das empresas do setor, au~entou as tarifas.
,

O Estado de S. Paulo, 2/3/82
"USINAS DEVEM SER DESACELERADAS"
Os excedentes de energia elétrica apontados pelo estudo da Secretaria de
Plciriej8.ment0 do Estãdo de São ,Paulo não justificam uma redução dos investimentos de programas de geraÇao de energia elétrica em hidrelê:tricas como
Itaipu, mas têm reflexos negativos nos investimentos em usinas nucleares,
afU'mou ontem, em São Paulo, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, presidente
da Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE)
para quem essas centrais deveriam ser desaceleradas ou até mesmo paralisadas.
Segundo Ferreira, a denúncia do Estado sobre os excedentes de energia
traz a público um problema que jâ vinha sendo discutido hã cerca de um ano
por técnicos do setor. "Não haverá sobras d~energia elétrica a partir do próximo ano, mas esse ê um problema que jã existe atualmente. O que se discute
é somente _quantidade_ de energia excessiva".
Para o presidente da ABCE, a produção em excesso de energia agravouse com a recessão do ano passãdo. Quando o crescimento anual do consumo
caiu de 12 para 3%. A campanha de poupança desenvolvida pelo governo,
aliada ao aumento do custo de energia, contribuiram, também, para a dimi·
nuição do consumo, acrescentou. Contudo, Ferreira negou categoricamente
que esse problema seja um reflexo da falta de planejamento e também a possibilidade de a CESP falir.
"];; PRECISO ESTUDO"
O problema da queda do consumo de energia, na opinião do presidente
da Associação Nacional da Indústria de Máquinas (ABIMAQ), Einar Kok
foi ventilado sob o enfoque do consumo global de energia, mas é necessário
verificar sua disponibilidade nos picos da demanda. Segundo Kok,essasobra
já estã sendo identificada hã algum tempo e o Governo vem tentando intensi~
ficar o uso de energia fora do horârio de grande consumo. Portanto, afirmou,
é preciso um eStudO -que defina Cxatamerite a disPonibilidade de pico.
O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
(ABINEE), Firmino-Rochã. de Freitas, por sua vez, também acredita que os
dados sobre excedentes de energia são conhecidos e estão sendo estudados
pelo Governo. O problema, em seu entender, foi agravado pela recessão económica e provocará menor receita para as companhias elétricas. Isso, porém,
possibilitará uma economia global de energia, propiciando ao Governo investimento em outras âreas, como interligação e transformação, explicou.
Nesse sentido, a usina de Itaipu é perfeitamente viãvel, segundo o presidente da ABINEE, jã que mesino llina região não consumindo toda a energia
que vier de Itaipu, poderâ, com a interligação, enviar essa energia para outras
regiões. O que ê inviável, na opiniãO de Rocha de Freitas, são as usinas nucleares, tanto por questão tecnológica quanto pelo seu custo.
SUSPENSOS OS NEGOCIOS COM AÇOES DA CESP
Em conseqüência da notícia divulgada no último domingo pelo jornal O
Estado ~obre as_p~rsp~~t.iva_~ ~~ S_?~-~~ d~ energia e de prejuízos que a CESP e
a Paulista de_ Força e L~:Z poderão enf~~ntar, as bolsas de valores suspende~
raro OlltCffi ás negOciaçÚes com as ações deSsas e:ffipresas. A direção da Bolsa
de Valores de São Paulo solicitou informações às duas empresas sobre a notícia e decidiu que os nf:gócios pei-in3.ne'cer~o suspensos no pregão até que elas
se pronunciem.
A Superintend~ncia de Operaçõ~ da Bois~ esclareceu que a suspensão
dos negócios é umã. medida que visa proteger os investidores contra oscilações bruscas de cotações. Na sessão de sexta-feira, as ações preferenciais da
CESP haviam fechado a Cr$0,76, em alta de 1,3% em relação à última posição do dia anterior. Paulisfa de Força e Luz havia registrado valorização de
J,O%, com fechamento a CrS 0,67.

O Estado de S. Paulo, 3-3-82

Março de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

COMUNICADO
Tendo em vista a matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, no
dia 28-2-82, relacionada com esta Empresa, versando sobre o exced~nte de
energia previsto no sistema interligado _SUDESTE/SUL, a _fim de estabelecer
a posição oficial do Governo do E~tado de São Paulo, através da Secretaria
de Obras e do Meio Ambiente, à_ qual es_tâ subordinada a CESP, assim como
sua subsidiâria CPFL, vimos prestar os seguintes esclarecimentos·:
1. As hipóteses desenvolvidas, para a projeçãó.do balanço en_ergét1c0,
que levaram em conta os dados ref~rentes ao ano de l981 1 _!=femo_ns~r_aram que
o crescimento do mercado, previSto p"ara esta década, não possibilitarã a absorção ·cta totalidade da energia passível de ser gerada no período. Entretanto,
pela consideração_de que 1981 foi um ano atíp1Có, e5p€r'à-se Uma recuperaÇão
do mercado- o que jfVem oCOtrendo- conforme pensamentos já reiterados pelas altas autoridades do País. Portanto, as co.nsider<;ições na tn<d~ria
publicada, retratam a sitUação -presente sem, contudo, -haver em contrapãrtida nenhum indícío de que 1982 e os anos subseqUentes apresentarão um mesmo comportamento da nossa economia,- que felizmente já 3presentã sinais
evidentes da retomada de crescimento. E de se lembrar que no período de
1964/1965 houve, da mesma forma, uma queda acentuada no crescimento da
demanda de energia, a qual foi_ superada amplamente nos anos seguintes,
chegando-se a prever para 1982 (a Imprensa ainda hã menos de _dois anos divulgava noticias de preocupações quanto à falta_ de energia para a Região Sudeste) a eventual ocorrência de déficits-energétiCos, ê3.sô-ás obras necessârias
tivessem atrasos na entrada em funcionamento.

2. -cumpre ressaltar que o excedente previsto, co-m os _dados _de_ cre:sçjmento disponíveis,- é cOnsideradO- pela CESP Companhia Eilei'gétiCa de São
Paulo- como fator que possibilitará o íilcremCrito- do_c;qn,sumoJ:!~oen~rg~a
elétrica em índiceS cada vez mais elevados, propiciando, dessa forma, um
maior desenvolvim~nto do mercado _cqnsu_midor, __p_fÜ~~ipalmente no que se
refere à intensificaçãO da substituição da energia de derivados de petróleo.
l.:_~Essa política de ampliação da penetração da.energia hidrelétrica no
balanço energético_ nacional" (sendo esta de origem estritamente brasileira)
permitirá a maximização-dos investimentos já feitos e em execução nas ~reas
de geração, transmissão- e distribuição e, conseqüentemente, redunda rã na
economia de divisas.-

4. Exemplo típico dessa atuação, foi a criação da ·~Agência para Aplícação da Eletricidade," recentemente efetivada pelo Governo do Estado de
São Paulo através da Secretaria de Obras e do Meio Ambiente, com ação
conjunta da CESP, ELETROPAULO e CPFL, visando orientar o consumi·
dor na ampliação do us_o da eletricidade, notadamente na_ele!r_qtc;r~i~__ e irri~
gação.

5.- As concessiõnãrias brasileiras operam em regime -de tarifa pelo custo, entrando a compra de energia elétrica como componente desse custo, sendo garantida pela legislação federal uma remuneraçã(,-de 10% a 12% sOb~e_ o,
total do investiniéntó. Depreende-se, por via- ·de conseqüencia, qUe o problerria fundamental das empresas é contar com a remuneraçãO efetiva prevlstá
na legislação, o que garante o equilíbrio econômico.:financeiró d~s-ine~inas,
independentemente do fato de a energia ser própria ou adquiiida.
6. Nas obras atualmente em construção pela Empresa, propiciadibscerca de 22 mil empregos diretos- somente nas obras civis- além de absorvermos parcela considerável da produção das indústriaS-de equipamentos, cimento, aço, componentes e afins. A CESP, conforme tlemonstram seus balanços e suaperformance, ê respeitada nos âmbitos nacionalejpternacional, o
que permite desautorizar quaisquer especulações quanto ao seu futuro, pois o
Governo do_Estado de São Paulq e(!. CESP c_o.nfiam na retomada 4.9 desenM
volvimento nacional e na vitalidade da economia paulista. Confiam também
que o brasilejro, que hoje consome apenas 1.006- KWhjano- per capita, alcance ainda nesta década índices maiores e compatíveis com_ose·ncontrados
em países desenvolvidos.
7. Pelo exposto, queremos tranqUilizar os acionistas da CESP e de sua
subsidiária CPFL Companhia Paulista de Força e Luz. seus fornecedores, as
instituições financeiras ilacionai:f e· iôtern_aciOnais e a cbiritíriidade energética
brasileira, quanto ao bom desempenho e capa-cidade gerencfardo Estado e da
União e, sobretudo, manifestar a confiança que depositamos nos destinos do
Brasil.
São Paulo, 2 de março de 1982.- Governo do E>~a<!.o. de SãQ.P.aulo, Secretaria de Obras e do Meio Ambiente, Diretoria da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, Diretoria da CPFL - Companhia Paulista de
Força e Luz.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DEJ-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Movimento Militar de 1964, que muitos costumam chamar de Revolução, teria sido desencadeado com o firme propóSito
de regenerar os costumes políticos e admini~tratiV-os do País-e, por conseguinte, combater tenazmente a corrupção.
- -- Quantos brasileiros, quantos e quantos, dezenas, centenas, senão milhares, não foram punidos pelos a tos institlicionai~ sob ·a Simples alegação de que
eram co-rrurHoS e;-por iss·õ, não mereciam m'aís_p_a-rtiCipar~· pelo menos durante um determinado pi:ríodo de tempo, âa nossa vída públical
Ora. Sr. Presidente, era de se esperar que esse alto objetivo tiVesse Sídó
·atingido. Mas, para espanto nosso, para estarrecirnento geral da Nação, o
que verificamos, de 1964 para cá, é o c·rescimento acentuado da corrupção,
seja nó--plano político", seja n-o phmo administrativo.
Várias denúncias_já foram feitas, nãO Sã no Parlamento como fora dele,
através de revistas especializadas, documentadamente, bastando lembrar os
casos de grupos financeiros que forçaram o Banco Central a soc-orrê-los no
auge da sua insolvência, da_sl,Ia falência, o que contribuiu, substancialmente,
para a elevação do índke ]nflacionáriQ e_m nosso País.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nã_o é sem constrangiment6 que
venho hoje a esta tribuna para denunciar à Nação, com a maior veemência e
com-a maior revolta, o mar de lama em que está se tranformando a políticit
em meu Estado, sob o comando do a_tual Go:.:erna.doc Tarcísjq__Bu_r\ty._ Não
costumo tomar o tempO dos meus nobres pares para debater assuntos da econom_ia _interna -_do meu Estado_, n_otadamente de na_tureza política, porque
sempre achei que o fórum adequado para a sua discussão é a Assembléiã-Legislativa do Estado. Entretanto, quando os fatos ganham a coloração -de escándalos não há _c_omo deixar de fazê-lo~ Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O atual Gover_n~dor do meJ.l Est_1;1do~ illl:str~ profe_ssor universitário, um
i-ntelectual que inclusive deixa c_omQ a_ ma_lm: contri~uição da .sua gestão ao
povo a· construção .de_um granOe espaço cultural sem precedentes no território brasileiro, enquanto _os problemas fundamentais de saúde e de e_ducação
v.ii_çdicando para trás, do ponto de vista político, Sr. Presidente, está me decepcionando e está decepcionando aos paraibanos.
.;o,N_unca__ ~e q~viu fa_lar _no que_ está acon_~ecendo na Paraíba, nem antes nem
deP_o.is do-~foViineÔto_~Miliiur de 1964_. A política atr transformou-se num balcão de negócios. O Sr._Gover_n_ador do E;st_a4o_e§tª,_pessoalmente, tentando
aliciar adversários seus pãra as bostes do PDS. Até aí, nada de mais, seria do
seu dever fazê-lo. Mas à custa, Sr. Presidente, segundo se sabe, segundo secomenta no meu Estado, na Capital, em Campina Grande, e todo o interior, à
custa das benesses mais amplas, das vantagens mais sedutoras; são empregos
públicos, e não são pequenOs empregos p'úblicos, modestos empregos públicos, são empregos de .advogados de ofício, de procuradores, de médicoS, dis~
tribuídos à mão aberta. Basta dizer que· a Paraíba, que tinha cerca de 20 ou 30
procuradores, a esta altura está com quase 200, com vencimentos a nível de
200 mil cruzeiros, e não há um só advogado do meu Partido, no" interior do
Estado, _que não tenha recebido díretarri.ente do Sr. Governador, ou através
dos seus intermediários, propostas para aderir ao PDS, aó Governo, sob a
promesSa de nomeação.
Ã.lé-m--disso, sabe-se também que o PDS está recolhendo recursos vultosíssimos para uma caiXa de financiamento da_campanha do Deputado Wilson Braga ao Governo do Estado, recursos da mais va_riada origem. Há quem
eX.eiTtplo. que não há umã. Só-6lsã de'Sa~úde ou hospital credenciado
diga,
junto ao INAMPS, atraVés do prestígio pOlítiCo daquele-parlamentar que não
lhe dê, por mês, para a sua campanha, uma determinada contribuição. Hã
querri diga-que as comissões cobradas s.ohr_e_as_ob.ras construídas por firmas
empreiteira:s também são recolhidas à çaixa do PDS.
E o fato, Sr. Presidente, é que agora, nestes últimos dias, estão se oferecendo quantias vultosa~. ci_nco,_ d_ez, quinze, vinte, trinta milhões de cruzeiros
a chefes políticos da Oposição para aderirem ao PDS. E aqui e acolá os mais
fracos vão caindo, Sr. Presidente, esta é que é a verdade.
Mas para mim é profundamente triste que eu assista ao que estou assistindo no meu Estado. Há casos, inclusive, de projetes de loteamento, cuja
infra-estrutura seria custeada pelo seu.- proprietário e. para efeito de sua adesão ·ao Governo,já se·dii:-qtie õ GoVerno fará toda essa obra que será no valor
mais oU menos de trinta milhões de cruzeiros. E aí Já será-dinheiro público. Já
não será-inais o dinheirO da caixa do PDS~ mas o dinheiro do Tesouro doEstado, de. um Estado pobre, que o que arrecada mal dá para pagar seu funcionalisrito, porque os Investimentos qUe faz, o faz à_custa de empréstimos internos e externos.
O Sr. Cunha Lima --Permite V. Exf ~-m aparte'!

por
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, com muita honra, o nobre Senador Cunha Lima.
O Sr. Cunha Lima-, Nobre Senador Humberto Lucena, é lamentâvel,
mas é imperioso que_-se den'uncie essa forma de atividade política. Infelizmente, é isso que es.tá oCorrendo presentemente no Estado da Paraíba: políticos,
líderes e até deputados, prefeitos, são aliciados através do Governo do Estado, com vantagens, oferecimento de empregos~ com ofertas de benefícios pessoais e até de fin-anciamento. E dizem, também, que através de vultosas
-doações em dinheiro, para que eles se incorporem ao sistema, ao Partido Oficial. Essa forma- ab_ominável de cori.duta política, V. Ex' faz muito bem em
verberar hoje, nestS.._Casa, para que toda a Nação dela tenha conhecimento a
fim de que se paSSá reprimír, pelo menos de hoje em diante, essa forma, esse
procedimento que é condenável no nosso processo político. 1: uma verdade o
que V. Ex• está dizendo, sou Jestemunha de que fatos dessa natureza estão
ocorrendo na minha cidad!! e em outras cidades vizinhas, em todo o Estado,
onde prefeitos, -deputados e vereadores são aliciados de forma mais desonesta, mais ignóbil, pt,~ra que possam filiar-se ao partido do Governo, aprovei~
tando essa fase de reabertura de filiação que o pacote de novenlbro fez intro~
duzir na nossa legislação atual.
O SR. HUMBERTO LUCENA -,Muito 8rai0 a V. Ex_•~ nObre senador
Cunha Lima, qué--dá o seu testemmlhO a respeitO da denúnciã que estou fazendo. v. Ex•- mencionou também' os financiamentos, finanCiamentos do
Banco do Estado que, segundo se sabe, estão_ sendo feitos com p~azos a per~
der de vista e a juros máximos de 3% ao ano.
O Sr. Milion- Cabral- Permite V. Ex• um aParte?

O SR. HUMBERTO LUCENA Cabral.

Pois não, nobre Senador Milton

O Sr. Milton Cabral- Senador Humberto Lucena, é muito no~mal, natural que, em véSperas de eleiçõeS, -esSe típo de denúnciã. Seja feita e trâzida· ao
conhecimento da Casa, enfim, ventilada nos jornais, na imprensa em geral,
nos meios de comunicação. Mas, o fato é que elo:ts se baseiam em conjeturas,
em suposições, ern'estôr1aS ae ~·-o-UVir- ~~zer··~Não_ hã Provas; não hã provas de
que o Governo-:dâ Paraíba esteja praticaiidõ- a tos -deSonest9s ou praticando
corrupçãO. O que existe, de fato, são adesões, fruto de conflitos internos den~
tro da Oposição. V. Ex' sabe, houve algumas adesões importantes de Deputado Federal, de Dep_utados estaduais, que aconteceram, bem como de alguns
Prefeitos. O que ~xiste, na realidade é que o Governo_ da_Paraí!;Ja ~um Governo dinâmico; estã fazendo uma obra de grande repercussão ...

O SR. HUMBERTO LUCENA - Dinâfnico até na corrupção, nobre
Senador!
O Sr. Milton Cabral- ... haja vista o setor de estradas, por exemplo,
onde podemos apresentar uma performance fantástica. Praticamente, o número de estradas pavimentadas na atual administração é igúal ao de todas as
outras somadas anteriormente. O número de caSas populares construídas na
Paraíba, no atual governo, é maior do que o de todos Os out!os anteriores somados; hã obras básicas, como de saneamento, em vãrios municípios. Agora
mesmo, em Campina Grande, a minha cidade, está sendo iniciada a duplicação do saneamento.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não-estou dis-cutindo a obra administrativa do Govefn3.dor Burity: estou discuündo ...
O Sr. Milton Cabral - Mas essa obra repercute, entusiasma os homens
públicos do Estado e faz com que eles venham para o Partido do Governo.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não é isso!
O Sr. Milton Cabral- Então, quando essas pe~soas _se c;::Iitusiasmam pela
ação administrativa, pela política que estã se fazendo no Estado e procuram
se inscrever no PDS, por essas razões, é muito fãcil dizer que elas vêm porque
estão sendo atraíd~s atrav~ de vantagens. Não! __Hâ também uma motivação
política, há tambCm um interesse, um entusiasmo pela obra que está se fazendo no Estado.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Não há isso não, Senador.

O Sr. Milton Cabral- Essas razões são evidentes. V_. Ex• não faria, por

exemplo, a injustiça de dizer que o Deputado Marcondes Gadelha veio para o
PDS por outras razões a não ser a sua posição política, meramente política.
Este era o aparte que queria colocar no discurso de V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não.
Quanto ao Deputado Marcondes GadeJha, sei que S. Ex• tem di~ergên
cias locais na cidade de Sousa, que poderiam jüS_tifica_r a s_uaJoma4a de posição, mas V. Ex• não ignora que o índustrial Josê Gadelha~ de saudosa memória, negcidou cOrri o Governo do Estado a concessão de llina estação de rã-
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dio, para o seu grupo, naquela cidade. Este fato mostra que jã havia um favOr, devido pelo grupo a que pertence o Deputado Marcondes Gadelha, ao
Governador Burity. V. Ex' sabe muito bem disso.
Quanto aos demais, nenhuma divergência havia, nobre Senador, a não
ser em Patos. O que aconteceu foi que depois da célebre Emenda Badaró, que
permititi à frâOsito de supostos-desContentes- porque até alguns dos que es~
tão passando para a Maioria não são descontentes; até vibraram com a incorporação- comeÇaram as PresSõ-es-do Governo sob!e o PMbB e o PP. O Go~
vernador do Estado se aproveitou disso para sair com a bandeja na mão, distribuiOdo--vantagens a TodO, incluindo financiamentOs.
Vou dar um exemplo concreto a V. Ex•: V. Ex• conhece o Ministro João
,A.gtipTnO. Ê um homem-de bem,~ um homem sério, com quem conversei, anteontem, pelo t~lefone. Ele me contava, estarrecido, haver recebido telefonemas de frês Prefeitos de sua área de influência. Todos os três Prefeitos receberam ernissãrios-dó Governo do Estado e do PDS, oferecendo a cada um 10
milhões de cruzeiros- pela sua adesào. Um deleS, mais fraco, ch~gou a dizer ao
Ministro João Agripino: ·•oo 6 Sr.-me cOilSegue esse dinheiro em até48 horas,
ou vou·- receber o que me está sendo oferecido". Este é um fato concreto.
O Sr. Milton Cabral- V. Ex• não pode admitir que isso seja uma justificativa desse Prefeito?
-

OSR. HUMBERTO LUCENA- Não é simples justificativa, nobre Senador. Toda ·a Paraíba conhece o fato, e, bem assim, dezenas de outros.
O Sr. Milton Cabral-~ muito fãcil; V. Ex• é um político exp-erimentado, sabe como essas cpisas acontecem.
O SR. HUMBERTO _LUCE]'/~ --c Mas, é verdade. A sociedade paraibana está revoltada com esses acontecimentos.
Não estou fazendo esta denúncia, com receio de que essas adesões desfalquefii"O meu Partido, porque nós temos certeza de que, apesar delas- elas
nos parecem insignificantes - nós continuamos invencíveis na Paraíba, nós
do PMDB, sobretudo agora com a incorporação do PP.
Estou trazendo estes fatos ao conhecimento do Senado porque fiquei de
tal mªneh·a chocado corn esse estado de coisas que não pude me conter. Não
é do meu temperamento traiar dCss_es assuntos na tribuna do Senado Federal.
O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador, realmente V. Ex• jamais tratou de
assuntos dessa natureza; mas V. Ex• poderia dizer o nome de batismo desse
Governador para ficar registrado aqui nos Anais da Casa? E; que pelo fato de
ele não ter sido eleito, muita gente não o conhece, jamais ouviu falar em seu
nome. Qual é o nome de batismo desse cidadão, para ficar gravado nos Anais
da Casa?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Jã pronunciei o nome do Governador: Ta:rcíSio Burity. Esse procedimento dC S. EX• causou-me profunda triste-za porque eu o tinha noutra conta. Inclusive, tanto eu como o Senador Cunha
Lima, por diversas vezes, a seu pedido, demos apoio aqui à autorização de
empréstimOs para cUsteio de obras d() seU Governo, com a maior tranqüilidaM
dt;- sem nenhum facciosismo, porque acima de tudo colocamos a Paraíba.
Mas, no momento em que S. Ex' toma esse rumo, não temos outro caminho
senão o da denúncia mais veemente.
Devo dizer mais, Sr. Presidente: vamos nos documentar para bater às
portas da Justiça.
Diz o Código Eleitoral, na sua Parte Quinta, Disposições Vãrias, Titulo
I, Das Garantias Eleitorais:

•'Art..237. A interferência do poder econômico e o desvio ou
abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto,
serão coibidos e punidos.
§ 19 O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e
promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum servidor público, inM
clu_sive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de eco·
nomia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a
eSse fim.
§ 2• Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao
corregedor-geral ou regional, relatando fatos e indicando provas e
pedir abertura de investigação para apurar uso indevido do poder
~conômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, em benefícío
de candidato ou de partido político.
§ 39 o cof!egedOr;- veiifi6tdiiseriedade da denúncia, procederá ou mandará proceder a investigações, regendo-se estas, no que
lhes for aplicável, pela Lei n• 1.579, de 18 de março de 1952."

O Sr.__ f...eite C]taves- V._~, _-Qle net_mit~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito prazer.
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O Sr. Leite Chaves- Lembro-me que a Lei n9 1.079, que define a responsabilidade, os crimes de responsabilidade do Senhor Presidente da República, contempla também a posição do Governador do Estado. Então,
num caso dessa natureza, o Governador poderã ser responsabilizado por
duas vias: primeiro, através do impeachment na Câmara, e depois pelo peculato comum, isso, por ato de improbidade, Toda vez que um administrador
desvia, desloca, o sentido de seriedade, verbas públicas, poderã estar incurso
nesses dispositivos. A tos piores do que esses estão ocorrendo no Paranã e nós~
então estamos processando o Governador nesse sentido. Ele, inclusive, está
gastando fábulas em campanhas de divulgação pessoal do seu candidato, até
mesrÕ.o na Imprensa Nacional. E o pior: são verbas obtidas aqui no Senado,
sem que haja comprovação, da -aplicação das verbas anteriores, para cuja
comprovação S. Exf. foi intimado, atravês da Chefia da Casa Civil da Presidência da República. Desta maneira, sugiro que V. Ex,. tenha esse cometimento, lã, como nós estamos tendo no Paranâ, isto ê; Com a -interpelação,
para comprovar o fato, para depois agir nos dois sentidos: o administrativo,
que é o impeachment. o o da lei comum. Ele está incurso nessas duas sanções.
E o fato é típicO, além daquilo que V. Ex' referiu.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Quanto ao impeachment, nobre Senador, infelizmente nós não-podemos ter a iniciativa, porque somos minoria
na Assemblêia Legislativa do Estado, e a maioria governista, lã, é tranqUilamente solidâria com os atos de corrupção do Sr. Governador do Estado.
Lembro ainda que a Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar n9 5, de
29 de abril de 1970, inclui, no seu art. 19, item 1, a seguinte alínea:
"I) São inelegíveis os que tenham comprometido, por si ou por
outrem, mediante abuso do poder económico, de ato de corrupção
ou de influência n-o exercíciO de cargo ou função de administração
direta ou indireta,-ou de entidade sindical~ a lisura ou a normalidade
de eleição ou venham a comprometê~la pela prãtica dos mesmos
abusos, atos ou influências ... "
Mas, Sr. Presidente, a letra da lei parece morta, porque, na verdade, se
formos argUir a inelegibilidade dos candidatos que estão sendo beneficiados'
por esse aparato de poder polftico-econômico e oficial, dificilmente conseguiríamos êxito em nosso objetivo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fazer esta denúncia, quero deixar aqui,
no final de minhas palavras, uma séria advertência ao Governador Tarcfsio
Burity: iremos à praça pública em nosso Estado, cidade por cidade, vila por
vila, para levar ao conhecimento do povo todos esses atos de corrupção, que
não têni outro objetivo, senão o de fraudar o resultado das eleições de 1982.

O Sr. Milton Cabral- Nobre Senador, quem faz a acusação cabe a prova. V. Ex' precisa se documentar para, quando for à praça pública, não fazer
insinuações, mas denúncias baseadas em provas, senão V. Ex• poderá não obter ou alcançar o seu objetivo.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Fique tranqUilo V. Ex• Temos inclusive provas testemunhais de pessoas nossas, e às dezenas, que foram procuradas por intermediários e que recusaram as vantagens oferecidas, além de outras que as receberam e aderiram.

O S_r. Milton Cabral- Isso em campanha política, nobre Senador, é tão
fácil de obter, declarações verbais de que foram procurados a troco de vantagens. Isso não prova nada.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Isso num Estado pequeno, como é o
nosso, onde todo mundo se conhece, os fatos acontecem e chegam ao conhecimento do povo. Esteja certo V. Ex' que a consciência popular da Paraiba, a
essa altura, jã está jUlgando esses atos do Governador Tarcísio Burity. Nós
apenas vamos enfatizar a denúncia, pórque é o nosso dever de partido de
Oposição.
O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, com prazer, o aparte do nobre
Senador José Fragelli.
O Sr. José Fragelli- Apenas um rãpido aparte. Exigir, neSseS--casOs,
uma prova documental, como sabem todos, é: quase impossível. É o caso da-
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quele ditado popular, é o que é praticado pelos políticos corruptos: uRato
não passa recibo".

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador José Fragelli.
O Sr. Milton Cabral- Mas. V. Ex' pode também compreender que a calúnia, a injúria são também facilmente lançadas nas praças públicas e impunemente, porque a própria legislação não favorece a penalização daqueles
que injuriam e caluniam. Então, ê uma luta que não pode ser travada à luz de
insinuações; tem que ser travada à luz de comprovações, senão cairemos no
terreno perigoso em que o caluniador, o injuriador vai levar vantagem num
debate dessa natureza.
O Sr. José Fragelli- Os fatos evidenciam os acontecimentos. Exigir que
isso seja escrito é quase impossível, porque sabemos que ninguém passa recibo dessas coisas. O que se faz no meu Estado é muito mais do que está se fazendo na Paraíba. Mas é muito fiais.
O Sr. Milton Cabral- Como é muito fáCil também caluniar. t muito fácil injuriar.

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex•, nobre Senador Milton
Cabral, me conhece de longa data. Fomos colegas na C&tnara dos Deputados
e hoje o somos no Senado Federal; sabe que sou incapaz de prôferir uma calúnia, uma injúria ou uma difamação-. Se venho à tribuna do Senado, é porque estou absolutamente informado desses fatos. Eles existem, são uma vergonha para a Paraíba! E colocando de lado as benesses, as doações em dinheiro, poder-se~ia claramente comprovar pelo Diário Oficial, onde várias e
gordas nomeações serão feitas de parentes e amigos desses que aderiram. Só
isso comprova a corrupção eleitoral. É o prêmio pela adesão, além dos emprêstirnos vultusos no Banco do Estado a juros de 3%.
São essas, Sr. Presidente, as palavras que eu queria proferir neste instante, neste fim de sessão do Senado Federal, analisando o que se passa na Paraíba, cujo povo está indignado com essas ocorrências. Aliãs, a Paraíba sem dúvida alguma, brava como é, pelas suas tradições cívicas, haverã, no dia 15 de
novembro deste ano, de dar a sua resposta altiva ao Governador Tarcísio Bu~
riti, elegendo os candidatos do PMDB.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PISLO SR. ALOYSIO CHAVES NA SESSAO DE 3-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUI3LICADO POSTERIORMENTE:
O SR: ALOYSIO CHAVES (Para proferir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O nobre Senador Milton Cabral, tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar; Conio Observador Parlamentar da Delegação do Brasil à XI Sessão, convocada, da III Conferência das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, solicita autorização para aceitar a referida
missão, nos termos dos arts. 36 § 29, da Constituição e 44 do Regimento ln ter-

no.
Entre os assuntos submetidos ao exame da ONU, este ê, sem dúvida alguma, o de maior importância. Por iSso mesmo, o m-ais-complexo e o mais
difícil.
Hâ vários anos, comitês e comissões internas da ONU, integrados por
especialistas, se debruçam sobre esta matéria, tentando chegar a um acordo a
respeito de um teXto básico, para a convenção que deverã ser, Oportunamen.:.
te, aprovada pela Assembléia Geral.
SegUndo ouvi de vários delegados, na ONU, este documento é, depois da
Carta de São Francisco, ·o -inais írripOfÜHite já- submetido àquela organização,
sendo notório o interesse do Brasil na elaboração desta convenção, e, representando o Senado, já participOu de várias reuniões, o eniiriétite Senador Mil~
ton Cabral, que se tem dedicado, especialmente, ao estudo dessa matéria.
A autorização deve sei deferida, pÕis, ericontra arriParO constitucional e
regimental e, neste sentido, é o nosso Parecer.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 7• SESSÃO, EM 5 DE MARÇO DE 1982
1.l -ABERTURA

-Projeto de Lei do Senado n• 352/78, de autoria do SenadorA.ccioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.

1.2- EXPEDIENTE
1-2-1 - Parecer
Projeto de Lei da Câmara n• 82/81 (n• 2.768-B/80, na Casa de origem), que altera o artigo 280, da Lei n• 5.869, de ll de janeiro de 1973Código de Processo Civil,
1.2-2- Comunicações
-Do Partido Democrático Social, referente a indicação de seu
L!der.

-Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson
que acrescenta dispositivos à Lei n9" 5.480, de lO de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 13• salârio devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 362f79,de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n'~ 6:716, de 12 de novembro de
1979. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 33/82.
-Projeto de Lei do Senado n• 309f79, do Senador Gabriel Hermes,

-De ex~integrantes do Partido Popular. referente a nova filiação ao

que dispõe sobre o exercício da auditoria contâbil e dã outras providên-

-

Carneiro~

Referente à seguinte matêria:

PMDB.
-Do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de indicação

cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 35/82.~

de seu Líder.
-Do Senador Hugo Ramos, referente ao seu desligameilto do PDS e
sua filiação ao PTB.

SENADOR AGENOR MARIA- Reparos ao modelo econômico-

-Da Liderança do PMDB indicando o Senador Dirceu Cardoso
para integrar como membro titular a Comissão de Constituição e Justiça.

!.4- DISCURSOS 3PÓS A .ORDEM DO DIA
financeiro adotado pelo Governo.

SENADOR FRANCO MONTO RO- Dia Internacional da Mulher.
SENADOR JOSE LINS- Providências a serem adotadas pelo Go-

1.2.3- Requerimento

N• 36/82, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso de informações
sobre pr-ojetas de empréstimo em tramitação na Casa.

1.2.4- Leitura de projeto
'Projeto de Resolução n•9f82, de autoria do Sr. Senador Josê Lins, alterando o Regimento Interno do Senado Federal.

1-2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA -

Considerações sobre aspectos

verno com vistas __à normalização do crédito de custeio. Assassinato do
Procurador da República, Dr. Pedro Jorge de Mello, encarregado da acusação do inquéritO inShü.1I"ãdo para apuração das irregularidades ocorriclãs na agência do Banco do :Brasil em Floresta-PE, denominado ..0 Escândalo da Mandioca".

SENADOR JORGE KALUME- 15• aniversãrio de criação da SUI'RAMA.
SENADOR MAURO PENEVIDES .,.-Apelo ao Senhor Presidente

da mensagem presidencial encaminhada ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da presente sessão legislativa.

da República em favor da brevidade do envio ao Congresso Nacional, do
novo estatuto dos funcionários públicos civis da União.

Apelo ao Presidente do Banco do

SENADOR MARCOS FREIRE- Aniversârío da Revolução Pernambucana de 1817.

SENADOR ALMIR PINTO -

Brasil em prol da reabertura da carteira de crêdito rural para o Nordeste.

!.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 114/81- Complementar, de iniciati-

SENADOR BERNARDINO VIANA- Resultados alcançados pelo
Programa de Alimentação e Nutrição desenvolvido pelo Ministério da

Saúde.

va do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tributário, e dâ oufras providências. Votação adiada por falta de quorum.

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

-Projeto de Lei do Senado n• 13/79, de autoria do Senador Mauro

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES

Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciário, 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 modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n• 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.

Dos Srs. José L_ins e Aloísio Cha~es, prqnunciados na sessão de 3·3-

82.
Dos Srs. Bernardino Viana e Evelãsio Vieira, pronunciados na sessão

de 4-3-82.
3-MESA DIRETORA
4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 7~ SESSÃO, EM 5 DE MARÇO l>E1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESJDf:NCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO, JORGEKALUME E ALMIRPINTO

ilS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
-Jorge Kalume- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José Uns- Mauro Benevides- Agenor Maria- Milton Cabral - Nilo Coelho - João Lúcio - Luiz Cavalcante - Lourival
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João
Calmon- Moacyr Oalla- Itamar Franco- Franco Montoro- Benedito

Ferreira- Henrique Santillo -José Fragelli- ivlendes Canale- Saldanha
Derzi - Afforiso Camargo- Evelásio Vieira: Cardoso

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Lenoir Vargas- Octávio

A lista de presença acusa o

comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos· nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretârio procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER N• Z6, DE 198Z
1>a C<>n1ls5ão de Constituição e Justiça sobre o J.>rojete
de Lei da Cânrara n.• &, de 1981; (l'iL n.• [Z. '168-B, de 1980,
na origem) que "altera /1> art. '280, da Lei n.• 5.869, de 11

. de janeiro d'e 1973 -- Código de IProeesso Civil".

Relator: Senador Humberto Lucena
O projeto <;ob eorome; originário da Oã.mara dos Deputados,
de autoria do illl$tre Deputado Jorge Arbage, altera o art. 280 do
Código de Processo CivU (!Lei n.o 5.8ô9, de H de jaaoeko de.'1917Gl,
para incluir referência explicita aos debates orais, antes da
prolação da sentença, no procedimento sumar!.ssimo.
2, iN'a justificação, aduz o Autor: "Ao dispor sobre o proceclimento sumrurissimo, omitiu-se o_legislad:or de prever a ocorri'mcla· de alegações finais após a Instrução, tanto que detennlna
o proferlmellto da sentença logo após finda esta. O.s debates
ornls são lmprescindiveis (\·. art. 4&4 do OPCl, =·smo poique,
durante a instrução. podem ocorrer fatos novos não previstos na
petição iniciar ou na contestação, sendo ainda licito ao mutor
contradizer os argumentos expendidos nesta _última."
!l!l oon:clui, elllfatizando: "A emenda visa, pois, a escla:recrel"
devidamente o assunto, afastando qualquer dúvida ou prejuízo para
as partes do dito processo." (Grifos nossos.)

3,. Em sua tramitação pela egrégia Câmara da& Deputados,
foi a proposiçã.o ana'llilada pela d<mta Comissão de Constituição e
Justiça, que a considerou oonstltuciona~ jurid_lca e de boa técnica legislativa. Assim, à 1uz do que dispõem o item lWf, letra b,
n.O 1, combinado com o item I, n.• 6, do art. 100, do Rffg;lmento
Enterno, compe'te-nos, tão-só, o ex»me do mérito.
3.2 SOb tal wpecto, o projeto nos parece merecedo,; de acolhimento.
·
De fato, pretende ele explicitar, no art. 280 da Lei n. 0 5. 869/73.
(Código de Processo Civil'), que, no procedimento s.umaríssimo,
concluid'a a: instrução, realizar-re-ão os debateis orais.
iA rigor, seria desnecessária ta! explicita,ção, de vez que, .~vo
quando intencionalmente tomado em sentido estrito, o C(lncei~·~de
instrução abrange os debates e as alegações finais, orais o-q.~_.'es
critos (vide Moac.YT Amaral Santos, "'Dire1to Processu:<J. Civil",
São Paulo, 1967, Max L!monad, 2.• ed., tOmo 2. 0 , págs. 229, ·à31l).
'No entanto, como justifica o Autor. o projeto visa a esdarecer
devidamente o a.s&unto, a1astando qualquer dúvida ou pre)\lÍZO
para: as partes.
Realmente, se" a clareza dev;e ser o _ apanãgio de toda e qualquer lei, pa!'a faci'ildade de Interpretação .e aplicação, com maior
·razão tal .cioev.e ocorrer. oom as norma:s processuais, e também para
garantia de todos os Interessados e resg;uardo da ol'Ciem púb!lca.

4. Ante o e~.· opinamos, no mépto, peia ar:lrovação do
projeto.
Sala das Comissões, 3 de março de 1982. - Aloysio Chaves,
j>rMldente - Hl!lnberto Lucena, Relator - Ralmundo Parente Bernardino Viana. - MoaA:!.yr Dalla - Lenoir Vargas - João
Calmon -

Benedito Canelas -

José FrageJli· -

l\iurilo Badaró -

Nel~on Carneiro, vencido quanto ao mérito; por desnecessárià a
modlfic>tÇã,o do texto vigente.

O SR. PRESIDENTE (Posses Pórto)- O Expediente lido vai à publicação.
·
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretário.
- ~=SâO -lidas as seguintes
Nos termos do art. 64,_§ ]9, do Regimento Interno, temos a honra de coM
municar a Vossa Excelência que a Bancada do Partido Democrático Social,
em feunião reUlí:úlda nesta data, deliberou indicar_ o Senhor Senador Nito
Co_elho para Líder do Partido.
Brasília, 4 de março de 1982. - Murilo Badaró- Lomanto Júnior-

Aloysio Chares- Lui= Viana- Bernardino Viana- José Lins- Aderbal Jui'ema- Martins Filho- Lourillal Baptista- Lenoir Vargas- Passos Pôrto
- Benedito Ferreira- Moacyr Da/la- Benedito Canelas- Luiz Fernando
Freire- João Lúcio- Alexandre Costa --Amaral Furlan- Almir PintoMilton Cabral.
Senhor Presidente:
Para os devidos efeitos, cornuntcarnos a Vossa ___ Excelência que, em face
da incorporaçUo do Purtido Popular- PP- ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB -,integramos, a partir desta data, a Bancada

do PMDB.
Sala das Sessões, 4 de março de 1982. ~ Tanc.redo Neves- Evelásio Vieira- Josr! Fragelli- Mendes Cana/e- Affonso Camargo- Valdon Varjão
- Alberto Silva - Saldanha Derzi.

Of. GL-PMDB n' 009j82
Excelentíssimo Senhor
Senador Jarbas Passarinho
Presidente do Senado Federal,
Nos termos do art. 64, §,.,.,do Regimento Interno, temos a honra de co-_
municar a Vossa Excelência que a Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, em reunião realizada nesta data, deliberou indicar o Senhor Senador Humberto Lucena para Líder do Partido.
Brasíli<t. 4 de março de 1982.- Marcos Freire- Leite Chaves- Franco

Montoro- Jaison Barreto- Cunha Lima -José Fragelli- Valdon Varjão
-Alberto Si/m- Agenor Maria- Mauro Benevides- Mendes_ Cana/ePaulo Bro.~sard- Teotónio Vilela --Lázaro Barboza - Evelásio VieiraDirceu Cardoso - Affonso Camargo.
Senhor Presidente:
Cumpro o dever de comunicar a Vossa Excelência que, nesta data, assinei as fj_ch;.u;_ de _fili_a.ç.ã.o_"do f>;J.rti9p_ Trabalhista Brasileiro, desligando-me,
pois, do Partido D~mocrlltico Social. Tal deliberação resulta do disposto no
art. 6.,, da Lei Coniplernentar n" 42/82. Seildo O úniCo repré:seiltante daquele
partido no Senado Fedefal, declaro-me, obviamente, investido nas responsa~
bilidades de sua liderança, que peço anotar, para os efeitos re-gimentaís:
Cordialmente,
Brasília, 4 de março de 1982.- Hugo Ramos.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

As comunicações lidas vão à

publicação.
_
Sobre a me.•m;- co_m-Uilfêi.ú;ão··-que Será -lidi.i.pelo

S-r.

["-Secretário.

P lida a seguinte
Senhor Presidente~
Tendo em vista minha indicação para a Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB, e conso(lnte o disposto no artigo 86
do Rcgim~nto Interno do Senado Federal, tenho a honra -de submeter a· VosM
sa Excelência o nome do nobre Senhor Senador Dirceu Cardoso; para
substituir-me na Comissão de Constituição e Justiça, na qualidade de titular.
Aproveíto a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e constderaçã_o.
Brasília. 4 de março de 1982.- Humberto Lucena, Líder do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência designa o nobre
Sr. Senador Dirceu Cardoso, para integrar, como titular, a Comissão de
Constituiçã.o e Justiça, em substituição ao_ b.obre Sr. Senador Humberto Lucena.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 36, DE 1982
Com apoio no Regimento, o Senador que este subscreve, requer à Mesa
lhe sejam fornecidas as seguintes informaçõ~:
a) Quantos emgréstíinos e;JÇ.iste"ril na secretaria do Senado, até 1"' de

março de 1982, discriminando-se os int_errios, os externos, os destinados a Es-:
tados e a Municípios;
b) Qual o montante de_ caçla empréstimo, cám indicação da moeda, bem
como especificaçãQ por Estado; _
c) Qual o valor total de tais empréstimos, com indicação dos s_olicitados
em dólares e em cruzeiros.
Sala das Sessões, 4 de março de 1982-. - Dirçe'f,l, C.a_rdos_o_,

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projeto de resolu·
ção que será lido pelo Sr. {9-Secretãrio.

E lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 9, DE 1982
Altera o rRegimento Interno do Senado Fedenl.
O Benado Federal re.<Qlve:

Art: 1.0

O Regimento 1nterno do· Senado Federal, aprovado
pelA Resoluçã<r n.• 93, de 1970, com mod.!!ieaçõoo posteriores, passa
a vigorar com as seguintes ai terações:
Art. 16 · - incisos. m, JY, v "a.", VID ex "b" - nova. reda.çãA;t

'IA.r.t. 16 .................. , .............. ., ..... ., .. ,
304):

m ...:.. na discussão de qualquer propo.sição (art.

. a) na ptellmlnar, no primeiro e no turn<1 único, uma

só vez, pelo pra:ro de 20 (vinte) minutos;
Iii no inicio e no final de cada turno, pelo prazo total

~::U,~J?~~ta) minutos, o

autor e

o relator da. matéria

no segundo e no turno~ .suplementar, uma só vez,
pelo prazo de W (dez) minutos, o autor .e o relator da
matéria principal e wn Senador de cada partido (arts.
314, § 2.0 e 316, § 2.0);
d) na redação f!ni!J, uma só vez, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, o relator e um Senadol' de cada partido.
IV - no encaminhamento da votação (a.rts; 343 e 345),
uma só vez em cada turno, pelo praw de 10 (dez) minutos, redUZido para 5 (cinco) núnutos no segundo e no
$urno ·suplementar.
c:)

v - .....................................~ .........~ ...
&) em qualquer fase. da sessãot uma só vez. se nominalmente c!tad<> na ocasião, paxa esclarecimento de·ato ou

fato que lhe tenha sido indevidamente atr!buldo em discurso ou apal\te, não sendo a palavra dada, com essa
!!nalldade, a mais de dois oradores, durante a Ordem do
Dia;

vm - em qualquer !ase da sessão, por 5 (cinco)
minutos:
a) para uma observação, e"\ que se. compreéllderâ
indagação sobre ·andamento dos trabalhos, reclamação
quanto à. observância !lo Regimento, indicação ·de falha
ou equivoco em relação ·à. matéria dá. Ordem do Dia, vedado a qualquer Senador o .uso da. paJ.a.vra, nos .termoa
desta. alinea, para abordar assunto jt resolvido pela Presidência;
bl pela wdem, para suscitar queStão de ordem, nos
termos do disposto no ait. 4*;
c) para contraditar questão de ordem (art. t45, ll.O).
X - ..............~" .............~ ..... , .............. .
b) não serão permitidos apartes:
1)

ao Preoldente;

2) a pa:ree<or oral;
8} á just!ficaçãó de proposição;
4) .. ·encaminhamento de votação, salvo llOil 'easoa de
requerimento de homenagem de pesar ou de voto de ~~u
..ro ou semelhante;
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5) a explicação pessoal;
6l . aos casos: ·previstos nos mc!sos ~ VIII e XI deste
artigo.•
Art. 16, Inciso VD - supressão
Art. 2Z - nov& redaA;ãc>
"Art. ~. Nenhum Senador poderá falar contra o
vencido,' salvp em expl!cação pessoal."
Art. fo7, § 3.o - nov& redação
~ .Art. __ ~'i
1

~

._._!_.-4_.. o! • • • • • _._._-.__:.

•_!-:•

._.o • • • • •

o.~.-

• • •'• • • • . • • •

da llcença concedida, não resultar convoeaÇão de suplente, é licito ao Benador dela. dealstlr a
qualquer tempo."
Art. C9 - nova redação
"Art. 49. Dar-se-à a convocação de suplente nos casos de vaga, de Ucença poi' perlodo igu.a.l ou superior a
-~ ~120 ·(cento e vinte) dias, ou de afastamento do exereic!o
~do mandato para o desempenho das funções de M!nlstro
de Estado, Secretário de. Estado ou Prefeito de C&pital
(Emenda ·Constitucional n.O 13)."
Art. 66 ..,... nova red&ção
"Art. 66. Ao líder é Uc!to usar da palavra:
a) em qualquer fase da~ sessão, mesmo em curso de
votação, pelo· prazo de 20 (vinte) minutos, pa:ra declaração de natureza. inadiável;
§ 3.0 Se,

b} em caráter preferenc1al, para discutir matéria e
encanünhar votação, obedecidos os pra.zoo estabelecidos
nos Incisos m e IV do art. 16.
Parãgrafo único. o uso. da palavra, na h!pôtese prevista na allnea a, pOde ser delegado, uma vez por semana,
a qualquer dos liderados, mediante comunicação à. Mesa."
Art. 67 - nova l'eda.çiio
"Art. 67. o disposto na al!nea "a" e no parágrafo
único do artigo anterior não se apl!cart durante o tempo
correspondente à. Ordem do Dia ·em que figure proposição
em regime de ux:gência, salvo para manl!.,.ta.ção sobre
matéria dela constante."
"Art. ·306. Encerra-se a .dlseussão:

a)· pela ausêneia de oradores;
b) por deliberação do.· Plenário, a requerimento de
iLider, quando jt houverem falado, pelo n;>enos, 4 (quatro)
oradores, ou se o assunto tiver sido debatido em duas

.sessões."

Art. 310, li 7.O - nova redação
"Art. SI(\ ..................... ·: .................... .
§ 7.0 Não havendo número pao:a a . votação <los Requerimentos previstos nas al!neas a, b, d e e deste artlga,
ficará sobrestada a discussão da matéria, cónsiderando-se,
~ -entret!>-nto, PJ;'I>Judicado o J.:equerinwnto previsto na all-

nea c."'

transf9rma.çá<> do parásrafo único em li 1.• e
acréscimo oJo li 2.0
"Art. 314 ........................................... .
I 1.0 Se a aprovação se der com emenda, a Inclusão

Ari. 3l4 -

em Ordem do Dia, para o segundo turno, se !ará depois
de redig!dó o vencido pela eom!ssão competente, respeitado o intersticlo regimental.
§ 2.0 No segundo turno, poderão usar da palavra,
na discussão, uma única vez, pelo prazo de lO (dez) minutos, · o autor e o relator da matéria principal e um
Senador de cada partidô"."

Art. 316 -

§ %.0 - nov& redaçio
"Art. 316. . ........... -·--···· ..................... ..
~ 1 2.0 No turno supfeme:D1;a.r, ~poderão usar da palavra,
n& dlseussão, uma. únic~ vez; pelo prazo de 10. (dez) m.l-

mrtos, o 'IUltor e o relator da

matéria principal e um

Qra.dor de cada partido, :admitida a ·apresentação de emenda, desde. que ~ií.Q .. constitua substitutivo Integral."

Art. S4S - nova redação
"Art. 343 . Anunéiada a. vo~ão de qualquer matéria,
é Ilclto ao 5en«dor usar da palarvra para ~ncam!nht-la,
uma única vez; pelo prazo de 10 (dez) minutos, na apreciação prel.lnÍlnar, no primeiro e no tum.o único e, pelo
prazo de 5 (cjneo) minutos, no segundo e no turno su-

plementar."
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;a« - nova redaçi.o

.&.rt.

"Art. 344.

o encamlnhrunento é pa.rt,e Integrante da

votaçi.o.''
nova redaçi.o
"Art. 351. Proclamado o resultado de uma votação, é
licito ao Senador enviar à Mesa, para publicação, declaração de voto escrita, redigida. em termos' "eglmentals, não
lhe sendo permitido lê-l!l- ou fazer, a seu respeito, qual-

.&.rt. 351 -

quer comentârrio. da tribuna.

Palágra!o único. •Não haverá declaraçãO de voto se
a deliberação !or secreta, se não se completar por !alta
de número, ou se a votação não for suscetivel de encaminhamento,"
·

11

.&.rt. 445- acróoclmo de§ 1.0 e transformação do art. 448 em

z.•, eom nova redÁçi.o

"Art. 445 ................. , ••.• - ...... "··············
§ 1.0 Para contraditar a questão de oMeni; é· permJ- ·
tido a um Senador talar por prazo não excedente ao
fixado no artigo 11nterior.
§ 2.0 Nenhum senador poderá renovar questão de ordem já reaolvlda pela Presidência ou poo: deliberação do
Plenário."

Art. 448 - nova iusposiçi.o
"Art. 446: l!: 1.-recorrlvel a decisão da Presidência em

questão de ordem, salvo se relacionada· com dispositivo
constitucional."
.

.Art. 449 - nova redaçi.o
. "Art. 449 •. Apresentado recurso, que não terá 'efeito

~uspenslvo, o Presidente, ex officlo, ou pór proposta do
recorrente, deferida pelo Plenário, remeterá a matéria à
Comissão de Constituição e Justiça.
§ 1.0 O parecer da Comissão de Constituição e .rus<tlça, proferido no prazo de 48 (quarenta e oito) hqras,
se!,'á incluido em. Ordem do Dia para deliberação do ·Ple-

llãrio.
§ 2.0 Em se .tratando. de questão de ordem sobre matéria em regime de urgência do art. 37Y, a e "b, ou com
prazo !atai de tramitação, o recurso somente pOderá Jer
proposto por 1/3 (um terço.) da composição do Sel)ado ou

lidet que

A,it.

repre~nte

esse -número."

2.• Esta resolução entra. em vigor na data de sua pu-

blicação.
Ali. 3.0 . Revogam-se as ,çllsposlções em contrário.
lustlficaçi.o

Ulna das prlncipal8 atribuições do Poder Legislativo é a elaboração de leis, que se completa eom a deliberação !lnal, pelo
Plenário das casas Legislativas, dos projetos que lhes dlio <?J:!&lm·
As normas estabelecidas no Regimento do Senado para a
apreCiação das proposições, como temos verl!icado, dl!icultam 1!0bremaneira ou mesmo lnviabU!zam a votação das matérias ·em
prazo ral:oihel, tantas são as oportuuidades de in·terve:t>ção e a
superabundãncia de prazos para o uso· da palawa na ta..e preparatória da respectiva. deliberação.
!Nas alterações que propomos ao~ Regimento Interno, atravéa
do presente Projeto, tivemos por escopo sanar algumas dessas dificuldades, sem, entretanto, descuidar de. garantir o mais amplo
esclarecimento das proposições, não só através dos pareceres das
Comissões técnicas, como, principalmente, dos debates em Plenário..
Com esáe objet)vo adota o Prol eto alguns principias j ã estabelecidos no Regimento Comum e no Regimento Interno da Cli.mara dos Deputados, cuja aceitação, ao longo dos tempos, tem
demonstrado serem os mais adequados ao proceSS<l legislativo.
outra.! alterações decorrem da interr)retação lógica dé disposições do próprió Regimento, de normas adol;adas pela .Mesa
nos trabalhos de Plená>rlo e Já consagradas e, ainda, da necessidade de adaptar o Regimento Interno ao texto da Emenda
Constitucional n:O 13, no referente à convocaçãO de suplente de

Senador.

Sala das Sessões, 5 de março de 1932.

·

~ lOifé

JJns.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto que vém de ser lido,
após publicado e distribuído em avulsos, ficirâ sObre a mesa durante 3 (três)
sessões a fim de receber emendas, após o que será distribuído àS comissões
competentes:
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Há oradores inscritos .
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discursO.)..:.... Sr. Pre~
sídente e Srs. Senadores:
A Mensagem do General João Batista Figueiredo ao CongressO Nacional, na abertura da presente Sessão Legislativa, uma vez mais deixou escapar
a oportunidade de expor a situação do País e solicitar ao Poder Legislativo as
providências julgadas necessárias, conforme preceitua o texto constitucional.
O referido documento, no entanto, preferiu voar na direção oposta. Ressaltou o desempenho do comércio eXterior em 1981, o qual considerou excepcional, e o declínio do ritmo inflacionário, preocupando-se mais em reunir
grandes números, num inexplicável lapso de memória de uma década, pois a
que estamos vivendo é a de oitenta, onde perde sentido o ufanismo .
A Mensagem do Poder Executivo ao Congresso Naciorial deve apresentar, antes de tudo, um diagnóstico da situação ·geral do País. POr isso, nãO
pode ser um mero repositório de esperanças, nem tampouco documento
apropriado para a defesa da correção monetária, instituto que, no Brasil, tem
sido bem mais um acionador de polêmicas, pois todos a identificam como imposição do sístema financeiro que a utiliza como forma de empobrecer orestante da Nacão.
Causa espécie, Sr. Presidente, o silêncio da mensagem sobre problemas
da mais alta importância, em relação aos quais as manifestações oficiais têni
sido sempre muito pouco claras.
Por que a economia brasileira cresceu -3,7% em 1981, numa recessão
bastante mais profunda do que a esperada pelas autoridades econômicofinariceiras do País?
Quais foram os motivos pelos quais não se providenciou um plano de
emergência, durante o ano de 1981, destinado a frear o desemprego e evitar as
graves conseqüências dele advindas?Por que a inflação, num ano de forte desaceleração econômica e contenção drástica da demanda interna, atingiu a um índice tão elevado (95,2%)?
Quais os motivos que determinaram a participaçãO do Governo federal,
por íritefmédio do Banco do Brasil e outras entidades públicas, no Projeto Jari, em defesa de um empreendimento privado deficitário, quando aí estã o
povo brasileiro a necessitar de auxílio para pelo menos sobreviver dignamente?
E uma última pergunta: Qual o verdadeiro problema da Previdência Socic;tl_ y quando espera o Poder Executivo ter esse sistema definitivamente em
equilíbrio?
Apesar desses e outros problemas, a Mensagem de 1982 ao Congresso
Nacional, Sr. Presidente, perdeu-se em considerações em certa medida até
mesmo estranhas, em torno de questões irrelevantes, como civilizar a civili~
zação, inVentar o porvir,- tiaçat ris e5tradas do futuro:
Acreditamos que seria bem mais aceitãvel tivesse havido uma explicação
sobre por que nem mesmo a hipótese menos otimista de desempenho das exportações, de 24 bilhões de dólares, estabelecida pelo_ Conselho Monetário
Nacional, em janeiro de 1981, não foi atingida.
Houvesse tal explicação, neste nosso Pais de memória fraca, a mensagem
não se referiria aos 23,3 bilhões de dólares obtidos com as vendas externas
como um bom desempenho das exportações brasileiras em 1981.
A expectativa de "exportações crescentes a taxas mais altas do que o estoque da dívida ou o seu serviço" não ocorreu de forma suficiente em 1981.
Em certa medida, o problema agravou-se.
As exportações cresceram somente 15,7%, apesar de vigorosamente estimuladas, enquanto foi de 14% o acréscimo-no estoque da dívida externa.
Ao lado disso, o serviço da dívida passou de 14,2 bilhões para 18 bilhões
de dólares, quer dizer, um crescimento da ordem de 26%, aproXimadamente,
entre 1980 e 1981.
~·
O País quer - é um direito Seu, soberano - 3. in-formação precisa, o conhecimento da realidade brasileira em toda a sua dimensão.
Somente assim, Sr. Presidente, poder"á exercer o seu mais alto direito,
qual seja o de se autoconduzír, sem sujeições ou tutelas desnecessárias.
Na mensagem do ano passado ao Congresso Nacional, o General João
Baptista Figúein!âo cOnsidera-va ·n:egatiVã a trãnsmigração de um partido
para outro, por dificultar '"a consistência do quadro partidário", .. com reflexos maiores, insanâveis, no funcionamento das Casas do COngresso Nacional".
Da mesma forma, acrescentava que o funcionamento produtivo da vida
democrática não subsiste, nem so_brev_iverá jamais, sem diálogo e sem negociação entre correntes divergentes.
De que niódo-ag:íu durante o ano de 1981 o Governo, a fim de evitar a
tranSmigraçãO partidária e- consolidar o diálogo e _a negociação?
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Em primeiro lugar, quando precisou d_ialogar e negociar (para que sereduzissem as exigências de parte a parte e se compatibilizassem posições inicialmente inconciliáveis), encerrOu, de -modo brusco, conversações já adiantadas e editou um monstrengo legislativo, o pacote de novembro, desajeitado
instrumento capaz de assegurar de qualquer maneira o triunfo eleitoral do
PDS.
Ruiu, assim, num instante, todo um trabalho de organização partidária.
O que apresenta, no plano estritamente político, a Mensagem ao Congresso Nacional de 1981?
Reafirma um compromisSo que, na Verdade, está de pernas quebradas
desde o "pacote de novembro".
A seguir acrescenta ao termo democracia dois adjetivos, perfeitamente
dispensáveis, porquanto, se não os incorpora, democracia- ê um conceito vazio, inoperante.
Sem liberdade, qualquer espécie de manifestação fica incompleta.
Por outro lado, democracia, sendo governo do povo, evidentemente pela
sua maioria, conTere com a noção de plural, ou seja, mais de um, pois para
haver maioria é imprescindível o oposto, a minoria.
A dinâmica democrática ê o eXercício da liberdade pela maioria, no sentido da mudança, ou não.
Por fim, Sr. Presidente, cabe referir a renovação de um gesto pelo General João Baptista de Figueiredo, da mão estendida, em direção do que Sua
Excelência denomina os condutores políticos do País.
Não temos dúvidas de que a atividade política requer, acima de tudo, capacidade de captar, registrar, dar seqUência aos anseios da população.
Para tanto, devem os políticos exercitar um diálogo permanente com os
condutores de fato da sociedade.
O resultado é um diálogo global, conjunto, necessário, em que a mão estendida é inerente ao processo, pois, caso contrário, outra não ê a colheita senão in-satisfações acumuladas. O gesto, por mais boa _vontade que contenha,
.não pode ser apenas uma mensagem, pois, sendo, as~im, nada transmite.
Por isso, acreditamos que vale mais a sua efetivação, ainda que sem manifestação explícita. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Senador
Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto, por permuta.
OSR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Presentes na Casa 33 Srs. Senadores.
Não havendo _oúmero para deliberação, os itens de n'i's 1 a 6 da pauta ficam com a votação adiada, enquanto os itens 7 e 8 ficam com a discussão
· sobrestada, em virtude de falta de quorum para votação do requerimento de
que dependem.
São os seguintes os itens adiados:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981
-Complementar (n9 168/80 --Complementar, na casa de origem), de iniciativa 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 n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia: e
- 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 comerciário, na forma .que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Con.fitituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Soclal, favorãvel;
- de Saúde, favorável; e
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-de Finan('as. favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Víanil e José Fragel\i.
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 Consolidação d_as 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 r: Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade:
- de Legislacão Social, favorável; e
- de Financas, favorável.
4

Votação, 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•s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Juslica. pela constitucionalidade, jurídicidade 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 priinCiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352. de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER. sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favoráveL
6
Votação, em priinCiró___turno;-dó Projeto de Lei do Senado n9 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 J39 salário devido aos trabalhadores avUlsos, tendo
PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituicào e Justiça, pela cOnstitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favoráVet; e
- de Finanças, favorável.
7

Discussão, 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 1.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Servico Público Civil; e
- de Financa.<:.
(Dependendo da votação do Requerimento nC? 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da- discu_ss_ão.)

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
contiibil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Ju.<:tiça. pela constitucionalídade e juridicidade;
- de Legi.filacào Social. favorável;
- de Sen·iço Público· Cil'il. contrário: e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n'i's I e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento nC? 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 matéria constante
da Ordem do Dia, voltamos à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra, por cessão do nobre Senador José Lins, ao nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discuros. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e .Srs. Senadores:
A minha presença na tribuna, na tarde de hoje, tem como significado
despertar a atenção da Casa, especialmente das lideranças do Governo, a res-
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peito do problema da política cambial, que adotajâ há alguns anos uma taxa
flexível para o dólar, taxa essa que, infelizmente, agora altera aquela moeda,
valorizando-a semanalmente.
Ora, se o Governo permite que desvalorize, semanalmente a nossa moeda, e adota como parâmetro do aumento dos preços do transporte, dos carros
e do combustível esta alta, desestabiliza, Sr. Presidente-e Srs. Senadores, toda
a economia nacional e cria, no mercado, uma situação delicada e perigosa.
Quem não sabe que, hoje, neste Pafs, a moeda desvaloriza-se a cada semana'?
Completou-se agora, em fevereiro, 12 meses de alta do dólar, com a conseqüente desvalorização do cruzeiro, qUe chegou a quase 100%.
O que faz o Governo? Permite a- desvalorização do cruzeiro numa faixa
de I00%, permitindo também que as Letras do tesouro ofereçam uln lucro de
123% ao ano. Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta política é catastrófica para a
economia nacional, atenta contra a nossa própria segurança. Da-í por que a
minha presença na tribuna para ver se consigo despertar o interesse das lideranças do Governo, para dialogarmos a respeito dessa malfadada política.
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, qUe é de suma importância que
esse assunto seja tratado no Senado Federal, porque ele requer a responsabilidade dos membros desta Casa. O desemprego, no Rio de Janeiro, no mês passado, atingiu quase 10%, chegou a 9;7%, oferecerldo 342 mil pessoas- ao dCsemprego, jogadas ao abandono. São Paulo, também, teve aumentada a taxa
de desemprego, atingindo mais de 9% e alcançando 380 mil pessoas. Assim,
ternos a desvalorização semanal da nossa moeda, temos as Letras do Tesouro, os papéis do Governo garantidos pelo Governo, dando um lucro astronómico a quem tem capital de giro, prevalecendo, com isto, o desemprego em
massa em todas as capitais importantes do País. Para se ter uma idéia, Recife
ofereceu, no mês passado, um quadro delicado, ou seja, 9,3%, também, de desempregados. Aumentou, assustadoramente, o desemprego em Recife, em
Salvador. Só no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tivemos um quadro
menos pessimista, que foi de 6,2%.

O Sr.

E~·elásio

Vieirâ -

Permite-me V. Ex" um aParte?

O SR. AGENOR MARIA -

Com o maior prazér.

O Sr. Evelásio" Vieira- A-partir de 1969/'iO, o GOverno começou a pro-

mover urna abertura à economia internaciofl:al sem _pensar, sem meditar nas
conseqUências que essa política "poderia acarretar ao País. Em razão dessa
abertura e com o endividamento crescente, fomos pressionados a ter que exportar a qualquer preço. Não tendo mercadorias com preços competitivos no
mercado externo, o Governo passou a subsidiar e, simultaneamente, a desvalorizar o cruzeiro perante o dólar para tentar a colocação dos nossos produtos no mercado externo. Como conseqUência dessa desvalorização temos a
divida crescendo automaticamente, passando a se constituir numa v~rdadeira
bola de neve; já ultrapassou os 60 bilhões de dólares, vai para os 70 e não há
que a segure com essa política cconômica vigente. E._mais: co_m_ a desvalorização do cruzeiro, as importações indispensáveis das matérias-primas, das
peças de reposição para mãquirlas que importâmos, passaram a encarecer
também os produtos aqui produzidos, aqui elaborados. Aí estão componentes fortes dessa inflação que continua a corroer os assalariados brasileiros, a
descapitalizar o empresário nacional. ~ por isso, Senador dentre outras razões. que estamos com este flagelo do desemprego no Brasil; é por isso que o
subemprego continua crescente, é por isto que há miséria, há empobrecimento de uma parcela cada vez mais ponderável de brasileiros. Meus cumprimentos a V. Ex• pelo tema importante que levanta, com críticas certas ao Governo Federal pela sua política económico-financeira.
·
O SR. AGENOR MARIA- Senador Evelásio Vieira, agradeço a V.
Ex• e relembro que a inflação não é a Cã.usa dos nossos males. É apenas a conseqUência do mal maior que é a irresponsabilidade do Governo, falta de entendimento do Governo, a falta de capacidade para gerir os destinos deste
País. Lembro que, há quatro ou cinco anos, o Governo fazia uma propaganda imensa ?a grande necessidade que o País_ tinha de energia; segundo o Governo ia faltar energia- no País; segundo o Governo, não tínhamos energia
para desenvolver o nosso parque industrial, nós estávamos chegando ao cúmulo de faltar energia para trabalhar. Muito bem! Os Ministros reuniram-se
esta semana e chegaram à conclusão de que está sobrando energia. Nós estamos com mais de 20% da nossa capacidade energética ociosa. Isto é cons:e-qüência da diminuição do parque industrial brasileiro. Muito berll! Os Ministros reuniram-se esta semana e chegaram à cdnclusão de que está sobrando
energia. Nós estamos com mais de 20% da nossa capacidade energética ociosa. Isto é conseqUéncia da diminuição do parque industrial brasileiro. E por
quê? Justamente pelo lucro fácil, Senador Evelásio Vieira, das cadernetas de
poupança, da aquisição de Letras do Tesouro. Se o cidadão tem condições de
mais do que duplicar o seu capital sem fazer nada, apenas adquirindo papéis
garantidos pelo Governo, ou jogando na poupança ociosa a c-..aderneta de
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poupança da Caixa Econômica·, por que ele vai jogar o seu dinheiro na indús-tria, ou nessa economia de um modo geral completamente desestabilizada?

O Sr. José Lins- Permite V. EX' um aparte'?
O SR. AGENOR MARIA- Vou .concluir a minha resposta ao Senador
Evelásio Vieira, e, logo em seguida, darei o aparte a V. Ex•, com o maior pra·
zer.
Senador Evelásio Vieira, eu produzo queijo. O leite, que é a matériaprima do queijo que eu fabrico, fica para mim a vinte e sete àuzeiros o litro.
Com um litro de leite, puro, industrializado em queijo, eu apuro vinte e sete
cruzeiros. Eu preciso vender, Semidor, seis litros de leite puro para comprar
um litro de coca-cola. Eu tenho coco, eu mando tirar esses cocos: eu preciso
vender sete cocos e meio para comprar um litro de coca-cola. Por incrível que
pareça, esta é a grande reali~ade di!Ste País. Nós, que trabalhamos na agroindústria, precísamos, a cada ano que passa, de mais dinheiro e nos endividamos mais, porque a ecoitomia deste País desestabilizou-se e chegou a um tal
ponto que precisamos pagar caro para poder produzir deficitariamente. Por
que, Senador Evelásio Vieira? Por conta do modelo que está aí, um modelo
econômico que assegura, a quem tem o dinheiro, ganhar o que quer. Quem
tem dinheiro neste País está ganhando o que bem entende. Se ele quiser comprar Letras do Tesouro Nacional para ganhar 123%, ci>tá aí o Governo oferecendo as Letras e com garantia. Se ele não quiser comprar Letras do Tesour"o
e quiser investir no Banco do Brasil, nas RDBs- Recibo de Depósito Bancário - o gerente garante, assina o que for preciso e ainda fica devendo favor, porque os gerentes precisam desenvolver as RDBs para demonstrar, à
Diretoria do Banco do Brasil que têm força junto aos seus clientes.
Ora, Senador Evelásio Vieira, quem, neste País, vai desenvolver seu parque industrial, sua economia, se ela estã desestabilizada através de um modelo que dá tudo a quem tem o dinheiro, e o nega a quem quer trabalhar, a
quem quer produzir o elementar direito de, trabalhando, poder viver às suas
cus~a§. Esta é a realidade a um modelo que atenta contra a própria Segurança
Nacional.
O ~r. Evelásio Vieira -

Permite

O SR. AGENOR MARIA -

V:.

Ex• um aparte'!

Com o maior prazer.

O Sr. Et>elásio Vieira- V. Ex• te_m razão, há- um exc'edente apreciável de
energia de origem hidráulica no EStado de São Paulo. E no Paranã, 3 usinas
concluídas estão na ociosidade por falta de consumidores e de linhas de transmissão. Em breve, deverá entrar em operação a ITAIPU; vamos ter usinas,
vamos ter energia, não teremos linha de transmissão, não teremos consumidor. Por quê? Porque não houve planejamento sério nesses investimentos. E: o
desatino! V. Ex• está perfeitamente correto, Senador Agenor Maria.

O SR. AGENOR MARIA- Senador Evelásio Vieira, a Lfght em São
Paulo, naquela transação feita há pouco tempo -acho que não tem 2 anos
- a aquisição da Líght, daquele grupo estrangeiro, pelo Governo não entendi e ninguém entendeu, até hoje. Por que adquiriram a Líght se havia grupos
particulares que~endo fazer a transação? Eu não sei.porque adquiriram a
U_ght, se São Paulo está agora com mais de 20% de energia hidráulica ociosa.
Ainda há mais, Senador Evelásio Vieira, é preciso que se diga, que o desemprego cresce, tendo em vista justamente as cadernetas de poupança ociosas que são uma válvula de desemprego. Porque ninguém, neste País, em sã
consciência, vai jogar o seu dinheiro no mercado diarite da crise que estâ aí a
olhos vistos.
Portanto, a minha presença na tribuna é para discutir com os meus colegas, especialmente COJ? aqueles qlle representam, na Casa, o Governo, aquilo
que vai Pela minha mente. Estou preocupado com essa desvalorização do cruzeiro, semanalmente. O cruzeiro caiu, agora de janeiro para fevereiro, sete ve-zes. Sete 'iezest Semanalmente, liga-se a televisão e está lá mais uma desvalorização do cruzeiro.
Comprei nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado,- há uns
14 meses- do Banco do Brasil, dólar a 68 cruzeiros. Pois bem, esses dólares,
que adquiri a 68 cruzeiros, em dezeinbro do ano pas-sado- está fazendo 14
meses - estão custando hoje mais de 140 cruzeiros no câmbio oficial, e no
câmbio paralelo este preço alcançou, ontem, no Rio de Janeiro, 208 cruzeiros. Quem tem dinheiro neste País e trabalha com do lar está ganhando o que
quer.
Estú aí a minha preocupação com esse tipo de política que oferece, na
reãlidade, a quem tem o dinheiro o direito, já não é_ mais procurar onde vai
ganhar mais, é -onde vai ter mais segurança na aplicação dos seus recursos financeiros.

O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, Senador José Lins.
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O Sr. José Uns- Nobre Senador Agenor Maria, V. Ex' trata de assuntos muito amplos, muito sérios e muito diversificãdos, todos eles relacionados, porém, com a economia do País. Eu gostaria de comentar em primeiro
lugar a questão da energia. V. Ex~ sabe que, em função do surto de desenvolvimento do País, o consumo de energia vinha crescendo ...
O SR. AGENOR MARIA -

Vinha crescendo.

O Sr. José Lins- ... a üma t_axa muito alta. No_ Nordeste, a 18% ao ano;
no País como um todo, a cerca de ll% ao ano. Mesmo em 1981 não houve
crescimento zero, como alguns presumem. Caiu a taxa de crescimento, que
passou de 11% para cerca de 3%. Houve, portanto, uma diferença no consumo da ordem de 8% para menos. Acontece que ao nível atual de produção de
energia elétrica no País, já da ordem de mais de 30 mil megawatts, esses 8%
representam nada menos do que 2 mil e 400 megawans; Tanto quanto todo o
consumo do Nordeste ou até um pouco mais.~ natural, portanto, que a programação, que vinha sendo intensiva, no sentido da rãpida implantação de
novas fontes produtoras de energia tenha sofrido modificações. ~ por isso
que o Governo Federal reformulou todo o planejamento de implantação de
novas unidades produtoras, adiando a aplicação de recursos nessa ãrea. Eu
particularmente temo, nobre Senador, que de uma hora para outra novamente passemos a crescer nlpidamente e precisemos voltar às previsões antigas.
Mas, isso é da dinâmica da programação. Ninguém pode fugir a essas contingências. Quanto ao problema da poupança, V. Ex' tem razão, quando diz que
os juros pagos pela poupança são atrativos. E o são. Mas quando V. Ex~ acha
que faltam recursos pant investimentos na indústria, porque o pessoal prefere
aplicar na poupança, já nJo tem razão. O sistema de captação de poupanças é
exatamente o meio mais adequado de conseguir recursos para a aplicação nas
atividades produtivas, isto é, se ninguém poupar, então, -não- haverá dinheiro
para aplicar na indústria ou nos investimentos de um modo geral. Uma coisa
se completa uma com a outra. Elas não são contraditórias entre si.
O SR. AGENOR MARIA- Acho que é, pelo seguinte: o dinheiro da
poupança, nobre Senador José Lins, não oferece a mínima possibilidade de
ser transportudo para a indústria ou para o comércio, porque o lucro do poupador passa de 80%, e a nossa indústria não tem capacidade de rentabilidade
para responder por essa obrigação de juros, que é mUito a] ta. Só na indústria
de construção civil na construção de casas, para vender e ser pago em 15, 20
ou 25 anos é que realmente essa poupança é aplicada. V. Ex~ compreende que
o comprador da casa sofre, independentemente dos juros, correção monetária. Duí porque- V. Ex• viu, no ano em curso -foi mais de 90% a alta das
prestações du c:.tsa própria. Ora, se O Governo obriga o cidadão que comprou
a casa própriu, para possuí-la, a pagar uma prestução superior a 90% para
mais é porque o poupador está gafthando um dinheiro satisfatório. Mas a indústria não tem condiçõc...;; de pagar esse tipo de juros; a agricultura, muito
menos. V. Ex• é- Um homem do Nordeste e sabe.

O Sr. José Um- Discordo de V. Ex• Temos que distinguir aquelas ati- ·
vidades que devem ser subsidiadas daquelas outras que podem absorver recursos normais.
O SR. AGENOR MA RIA- Estou afifmandC:i 5 V. Ex' que só a indústria da construção civil pode arcar com esses juros, porque o prestamista da
casa própriu fica obrig<Ido a pagar, cada vez mais, com uma prestação mais
alta haja vista a corrcçào monetária. Outro aspecto que gostaria de levar ao
conhecimento de V. Ex~. para que levasse ao conhecimento do Governo, é
que eu ucho que essa desvalorização do cruzeiro, semanalmente, tem, e não
deixuria de ter. urna importância superior, psicolOgiCamente falando, em
cada um de nós brasileiros. Veja bem, se a nossa moeda se desvaloriza a cada
semana, a desvalorização dele é tendo em vista o quê? Tendo em vista uma situm,:ào cm que nilo temos condições de dar estabilidade a nossa moeda.
O Sr. José Uns -

Permite-me V. Ex•

O SR. AGENOR MARIA- Vou terminar pfimeitó o meu raciocínio
pnru que depois V. Ex~ possa realmente me contrapor.
Não temos condições de dar estabilidade à nossa moeda, e é justamente
por isso que eh1 sofre, a cada semana, um desgaste dessa falta de condição, e
vem o problema d<l queda do cruzeiro e conseqüentemente a valorização do
dólar. Ora, o dólar sobe a cada semana c o parâmetro da alta de combustível
é o dólur- porque perguntaram ao Ministro Delfim Netto há uns dois meses
atrás, quando foi congelado o preço do petróleo: Sr. Ministro, agora, com o
congelamento do prc~.;o do petróleo, não muis vai subir o preço da gasolina
no Brasil'? Ele rc.-;pondeu: NL10, temos dois parâmetros, um é a alta de preço
do petróleo d<t Arúhia c o outro é a desvalorização_da nossa moeda. Eles congelaram o preço do petróleo, mas a desvalorização da_ moeda continua, de
forma que, enquanto continuar u desvalorização do cruzeiro, continuará a
alta do combustíveL
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Ora, Senador José Uns, se sabemos que, a cada hora que sobe o preço da
gasolina. sobe o preço do frete, e 90% da nossa produção é transportada ...
O Sr. José Un.ç- V. Ex• se engana. O frete é a óleo.
O SR. AGENOR MARIA- Gostaria que V, Ex• atentasse para o seguinte: o frete é a óleo, mas, por inCrível que pareça, o óleo estã subindo mais
do que a gasolina.

O Sr. José Uns - Agora, porque estava subsidiado demais.
O SR_ AGENOR MARIA- Pois é, nessa última alta, o óleo, que é um
combustível de trabalho, por incrível que pareça, sobe mais do que a gasolina, que é um combustível de lazer. Daí eu achar que o Governo está louco,
porque eu não entendo. Como V. Ex~ acabou de confirmar, o óleo é um combustível de trabalho, é um combustível que transporta a mercadoria, porque é
o combustível dos caminhões, das carretas etc~ Pois bem, o óleo ê o combustível de trabalho; nessa última alta, V. Ex~ pode ver, o óleo subiu mais do que a
gasolina. Esse é um negócio terrível! Assim, o Governo está premiando o lazer e penalizando o trabalho.
Outro aspecto. Senador José Uns, também contundente, é que o salãrio,
no Rio Grande do Norte, Estado que eu tenho a honra de representar nesta
Casa, é Cr$ 9.700,00. Descontada a taxa de oito e pouco por cento da Previdência Social, o assalariado recebe uma importância ínferior a CrS 9.000,00,
ou seja, o que ele percebe, por um mês de trabalho, não chega a ser CrS
300,00 por dia, que não dá para comprar mais um quilo de carne, que custa
Cr$ 440,00.
Do povo que procura trabalho no Rio Grande do Norte, apenas 50% encontra o salário, e este salário-dia, que poucos estão encontrando, não dá
para comprar um quilo de carne. Veja V. Ex•, nobre Senador José Lins, para
onde é que nós vamos ser arrastados num Estado onde o subsalário é maior
d9 que o salário?
O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA - Estou concluindo o raciocínio, para que
V. Ex•, quando respOnder, responda dentro desse problema primeiro.
O diesel sobe mais do que a gasolina. O parâmetro da alta da gasolina e
do diesel é a desvalorização do cruzeiro. O cruzeiro desvaloriza-se, agora, semanalmente. E é a desvalorização dele, o pafâmetro da alta desse combustível. E nós sabemos que esse combustível, que está subindo, agora, semanalmente, é o combustível que impulsiona justamente a produção. Se é o combustível que impulsiona a produção e ele sofre aumento, sobe o frete; subindo
os fretes sobe o custo da produção, e subindo o custo da produção, vem a inflação.
Ouço o nobre Senador José Lins com o maior prazer.
O Sr. José Uns- V. Ex~ sabe que o dólar não sobe porque simplesmente
o Governo deseja pagar um 'pouco mais por ele. Quando o Governo paga um
dólar mais caro, ele está pagando mais aos exportadores. Isto significa que o
Governo está mantendo um incentivo normal à exportação. Se uma determinada mercadoria vai para o exterior, trocada por um dólar aviltado, evidentemente, o exportador não tem nenhum interesse em exportàr. Se o dólar sobe,
há, pelo menos, dois motivos: pela diferença entre a desvalorização de fora e
a valorização interna, que depende da nossa própria inflação. Então o Governo-o- faz para manter um equilíbrio no sistema de incentivo à exportação. De
modo que é realmente importante. Tanto é assim que o Governo, muitas vezes, tem incentivos para a exportação e incentivos para a importação e trabalha, às vezes, com dólares de preços diferentes, quando se trata de uma coisa
ou de outra. Mas eu queria levantar um outro problema com V. Ex• ...
0 SR. AGENOR MARIA -Só respondendo a V. Ex•
O Sr.- José Uns - Sim.
O SR. AGENOR MARIA- Se oobjetivo do Governo, quando encarece o custo do dólar, é tão-somente premiar o exportador ...

O Sr. José Uns- Não é tão-somente, mas ê manter o equilíbrio no mercado externo.
O SR. AGENOR MARIA- Mas é lógico, isso é a mesma coisa. É para
com isso desenvolver a nossa exportação e minorar o sacrifício na nossa balança comercial; e eu perguntaria a V. Ex~: será que o Governo, se pesasse as
conseqüências desse encarecimento do dólar, não ia chegar à conclusão de
que devi_a adotar um outro modelo, em vez de um modelo extrovertido, que
dá ao mercado estrangeiro condições de ditar os preços por quanto vai comprar o que nós produzimos? V. Ex• sabe que o café nós só temos condições de
dar preço quando ocorre a geada~ quando não ocorre a geada o nosso mercado é normal, quem dá os preços é quem compra. Enfim os nossos produtos
nobres como o café, o cacau, o açúcar, o ferro, para esses produtos nobres
quem dá o preço, infelizmente, é quem compra.

390

Sábado 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Senador Josê Lins ...
O Sr. José Lins- A sugestão de V. Ex• é que nós consumamos internamente e não exportemos?

O SR. AGENOR MARIA -Não. O que eu acho é o seguinte: se esse
tipo de política fosse certa, nós não estâvarriOS Com esse desemprego que está
aí, nós não estaríamOs com essa desvalorização semanal da nossa moeda, não
estaríamos com esse endividamento astronómico que nós temos e não estávamos nesta situação de penúria em que nossos valores êtícos e morais da nossa
sociedade estão, aí, cambaleando.

O Sr. José Lins -

V. Ex• se engana, nobre Senador.

O SR. AGENOR MARIA -Nobre Senador José Lins, eu falei no salário da minha terra, que não chega a ser 300 cruzeiros/dia.

O Sr. José Lins- Mas não foi V. Ex• quem me disse, hâ poucos dias,
que se procurar um trabalhador no setor rural, não encontra, porque todos
estão ganhando menos que o salário mas preferem trabalhar para a emergência. Vê V. Ex~ as contradições.
O SR. AGENOR MARIA -

Eu chego lâ, nobre Senador.

O Sr. José Lins- Mas V. Ex• observe, o fato que citou e aquele outro,
da história que me contou, de um amigo que acordava tarde culpando o Governo por suas próprias dificuldades.

O SR. AGENOR MARIA- Eu passarei a contar, agora, para V. Ex•
O Sr. José Lins -

Eu agradeço a V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA- Nobre Senador José Lins, tenho dito muito o seguinte: o que dignifica o trabalho
pessoa poder dizer - "eu sou
pobre mas eu vivo às minhas custas". Nobre Senador José Lins, um assalariado que precisa alcançar a maioridade, tira a carteir<:I de reservista, tira a carteira do Ministério do Trabalho e vai ganhar um salário que não chega a ser
300 cruzeiiosjdia. Esse assalariado, mesmo que for ignorante, analfabeto,
chegará à conclusão psicológica de que ele vai perder o amor pel_o labor, porque o que dignifica o trabalho é ele poder dizer: ..eu sou pobre mas eu vivo às
minhas custas". Mas, se ele ganha um salário tão insignificante, que não dá
para comprar um quilo de carne, ele perderá o amor pelo trabalho. Agora, o
que vai acontecer com esse sujeito que perde o interesse pelo trabalho? O cidadão perde o interesse pela mulher, deixa-a ...

ea

O Sr. José Lins - Isto ê perigoso.
O SR. AGENOR MARIA - Pe-rmita-me apenas terminar o meu raciocínio. Então, quando ele perde o interesse p_elo trabalho, aí não tem mais
diária que o faça trabalhar. O que está acontecendo !}O Nordeste é o seguinte:
o Governo paga, através da Emergência que, em vez de ser instrumento para
assegurar trabalho a quem não tem, é uma escola de vadiagem, de malandro.
O Governei pagava, o ano passado, 4 mil e 70 cruzeiros por mês, e agora V.
Ex• sabe que ele está pagando 5 mil e 700 cruzeiros. A diária do infeliz da
seca não chega a ser 200 cruzeiros.
Ora, o que está acontecendo? O Governo n3o tem coragem para fiscalizar um serviço que independente de ele pagar um salário de miséria, ainda o
paga atrasado. E ele está ganhando aqueles 5 mil e 700 cruzeiros para não fazer nada; então, cría-se aquela situação que um fazendeiro me disse: "Mas,
compadre Agenor, eu depois de velho virei malandro e velhaco". Eu perguntei: .. Mas como é isso?" .. ~ o seguinte, disse ele: .. Estou nessa emergência já
há dois anos sem fazer nada, virei malandro". Digo: .. E o velhaco?" Ele disse:
..0 que pagam é tão pouco que não dá para pagar 6 que devo, e não vou poder pagar."
Então, Senador José Lins, o salário mínimo é um convite à malandragem. O salário mínimo não enobrece o trabalho, porque é um salário que não
chega a ser 300 cruzeiros por dia, daí não enobrece nada. Procurar-se quem
queira trabalhar, hoje no Nordeste, não é fãcil. Quanto à resposta que V. Ex•
dá ao problema da valorização do dólar, acho que V. Ex• não está certo, não!
O dólar não está ganhando esse valor porque o Governo quer valorizar o
dólar para melhorar a nossa exportação. Se fosse isso, era urn: colosso. O
dólar está valorizando, Senador José Lins, sabe por quê?
O Sr. José Lins - Imagine V. Ex• o dólar barato para facilitar a importação, todo mundo a comprar e ninguém a exportar, porque ·recebe pouco
pelo que exporta.
O Sr. Evelásio Vieira- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA -Com prazer.
O Sr. Evelásio Vieira- Senador Agenor Maria, em 1964 a nossa dívida
externa era inferior a quatro bilhões de dólares. Se a nossa dívida hoje fosse
da ordem de 10 bilhões de dólares não precisaríamos estar subsidiando as exportações, não precisaríamos estar desvalorizando o cruzeiro para possibili-
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tara colocação dos nossos produtos no exterior. Acontece Senador Agenor
Maria que o Governo, de forma irresponsável, passou a contrair empréstimos
externos para a implantação de projetas portentosos e de longa maturação.
Ele endividou-se no exterior; a dívida _foi para vinte, para trinta e aí o serviço
da dívida acelerou o endividamento ...

O Sr. José Lins -

Foi o preço do petróleo que subiu no exterior.

O Sr. Evelásio Vieira- Senador José Lins, V. Ex• que é tão educado, tão
gentil, tão respeitador, permita que eú possa desenvolver o meu raciocínio. A
nossa dív_ida hoje já ultrapassou 60 bilhões de dólares e irá para 70, para 80. E.
irreversível. O serviço da dívida este .:ino deverá ultrapassar os 20 bilhões de
dólares. O Governo é obrigado hoje, diante dessa política, é obrigado real~
mente a desvalorizar o cruzeiro, para possibilitar a troca de mercadorias, porque senão nós não teríamos condições. Ocorre, Senador, que com essa desvalorização estamos onerando as matétias-primas, as quais temos necessidade
de importar para o nosso parque fabril. Oneramos os equipamentos, as peças
de reposição que temos que importar. Em razão dessa política é que nós esta~
m_os a enfrentar os mais sérios prOblemas e o Governo, não querendo contar
com a participação dos vários segmentos da sociedade, não querendo ouvir
sugestões sábias, certas, como a de V. Ex•, se encontra incapaz, impotente,
para eqüacionar esses sérios problemas onde o principal, o mais grave é o do
desemprego que continua crescente. E o Governo não enxerga esses problemas graves, dessa parcela ponderável de brasileiros que irâ votar contra os
candidatos do PDS. e o Governo então procura através de casuísmos abran~
dar a sua derrota fragorosa. V. Ex' está correto nas observações que faz. Não
tem razões _o_ in-teligente Senador José Lins porque, com toda sua alta sabedoria, torna-se incapaz para pulverizar as críticas justas de V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA -Nobre Senador Evelâsio Vieira, estou hã 7
anos nesta Casa~ A cada ano que passa recebo mais cartas pedindo emprego.
Mas, agora, não somente as cartas; o meu gabinete é cheio de gente atrás de
emprego-; diariam'ente, cinco, seis pessoas vão me procurar pedindo emprego
..pelo amor de Deus". Esse povo não quer roubar ninguém; quer um trabalho, uma ocupação, quer um meio de vida. Isso ocorre em todo o Brasil. Este
é um aspecto.
Sobre o aspecto da nossa balança, temos a balança de serviços, onde são
registradas as operações deste País; temos urna balança de importação e outra
de exportação. Agora, só vai funcionar a de exportação; a de importação não
vai funcionar mais. Não podemos importar maís nada.
Precisaremos, neste ano de 82, de 18 bilhões de dólares só para cobrir os
serviços da dívida; e mais de 50% destes 18 bilhões são juros. Se esta é a realidade, a nossa balança de exportação deve ser superavitâria, queira ou não
queira, possa ou não possa. Ela não pode mais apresentar déficit nenhum. E,
não ê porque o Governo esteja fazendo economia. Não. É porque ele não
pode apresentar déficit na balança de exportação. A realidade é esta. Não se
pode tapar o sol com a peneira. O encargo da balança de serviços é tão grande
que no Brasil, a partir deste ano, a nossa balança de exportação não poderegistrar mais nenhum déficit. Corno este ano já apresentou liquidez, já apresentou saldo positiVo teremós de_ aumentar esse saldo exportando mais do
que importamos, para poder aliviar a balança de serviços que eles deixaram
num ponto que irá criar uma situação insustentável neste País. Nobre Senador Evelásio Vieira, nós não temos condições de pagar 18 bilhões de dólares
da balança de serviços a não ser tomando mais dinheiro emprestado para pagar juros.
Ora, Senador Evelásio Vieira, tomar dinheiro emprestado para pagar juros ê a d-emonstração da incapacidade dos governos revolucionários que nos
levaram a esta situação. Até 1975 tínhamos uma situação mais ou menos razoável; mas, o aumento da dívida externa a partir de 1976 foi uma coisa astronômica e hoje, infelizmente, a posição da balança de serviço é tão gravosa, é
tão assustadora, que não podemos importar mais nada do que represente ônus na balança de exportação ou de importação.
Com muito prazer, Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Senador Agenor Maria, é de certo modo !amentável
que ao -se ·arüi.US"ãr a dinâmica do crescimento nacional se façam comparações
simplesmente númericas em torno da dívida de 1960, 64, com a dívida de hoje, sem fazer nenhuma correlação com o dinamismo da economia, com as
mudanças drásticas que ocorreram em todos os cantos deste País. Ninguém
se lembra de que o PIB nacional cresceu inúmeras vezes; ninguém se lembra
de que a exportação crésceu mais de 20 vezes, ninguém se lembra de que a
renda per capitado Brasil cresceu também quase quatro vezes e que a relação
entre a dívída e as exportações continua uma relação normaL Ninguém se
lembra das grandes transformações que acontenceram lá fora, quando um
país como o nosso, que dependia fundamentalmente, e ainda depende, da
energia externa, representada pelo petróleo, sofreu um impacto tremendo no
curso do seu desenvolvimento, influindo significativamente para redução do
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seu consumo, Todo muodo s~be que o petróleo passou de 1,8 dólar para 32
dólares, e que a grande parcela de crescimento da dívida nacional. não se de~
veu a qualquer ação interna do Governo. Se O petróleo não tivesse subido
como subiu, pelo menos 30 a 35 b_ilhões de dólares não fariam parte, hoje, da
nossa dívida externa. Mas ninguém se le_mpra di~9~. n~bre_ ~en_ad_or. ~- ninguém se lembra que, apesar de tudo isso, mesmo agora depois do segundo· irllpacto do petróleo, nós passamos de uma balança comercial çleficitâria para
uma balança comercial superavitâria. Ainda no ano atrasado, o déficit foi de
2.8 bilhões de dólares. Jâ el)l 1981 tivemos um superávit de l bilhão e 200 mi·
lhões de dólares. E nada disso se an_aJisa, nobr:e Senador. Então, ê um passadismo que não constrói, é um passadismo que não leva em conta a dinâmica
do crescimento nacional. O problema de reajustamento do_cruzeiro, darelação cruzeiro/dólar, é um problema de dinârriicã de mercado externo. Nós
não vivemos isolados no mundo. Nós não podemos ter _uma inflação interna
da ordem de 90% e mantc~_r o custo do dól.a..r o Jne~_rpo Quraq_tÇ _õ anq _tç~~- E,
por isso, o Governo; não querendo causar impacto com uma matc:_jdesvalorizaçãO-, Cujo- reSultado todo mundo sabe, adot~ uma p~_lítTCa- hoje con~agrada
no mundo todo, que é a política das minid_esvalorizações. Então, nobre Sena~
dor, nós, se não vivemOs isolados,_ temos que_nos aju_s!_ar a~- ~un~o. __Tef!10S
problemas? Temos dificuldades? Temos, A nos.sa dJyicl~ .externa ~t~ alta?r~~
tâ. Estamos inadimplentes? Não. Estamos adminiStrando mal a dívjda? Não.
Estamos inelhorando a nossa exportação? Estamos; as exportações crescem
mais do que a dívida. Então nobre ·s,en_ador, problemas hâ, Ill:aS ao se fazer a
anâlise do desenvolvimento económico do País, ou da dinâmica da economia
do País, não se podem citar somente ·números isolados que mOstram a variação desses dados em si. Sem um estudo comparativo, correlativo, as interpretações de nada valem. Esta é que é a verdade.
O SR. AGENOR MARIA -Senador José Lins, açi)om11ito boro dialogar com V. Ex• A polémica com v. Ex• dâ oportunidaCie i que dialO&ueôiOs
em bases reais. V. Ex• falou sobre o problema da renda per capita. V. Ex•,
sendo homem do Nordeste, sabe que a renda per capita no Nordeste caiu.

O Sr. José Lins- A renda per capita no Nordeste há muitos anoS não
cai.
O SR. AGENOR MARIA ,...- Mas ela agora caiu para 400 dólares.

O Sr. Jo.sé Lins- V. Ex• se engana completamente, isso não ê corretO.
O SR. AGENOR MARIA- No Brasil, o número de pessoas mais ricas
dfminuiu. As mais ricas ficaram mais ricas, mas o número de pessoas ricas diminuiu, e, em coriseqüência, a base da pirâmide ficou maior.
O Sr. José Lins -

Isso é muito bom!

O SR. AGENOR MARIA- Mas, isso cria um problema: a classe média de alguns setores, pelo menos a do setor rural do Brasil, proletarizou-se.
O Sr. José Lins -

Estou de acordo com V. Ex•

O SR. AGENOR MARIA -Outro aspecto da renda per capita. Veja
bem. O Senador Agenor Maria ganha 400 mil cruzeiros por mês; o operário
que votou nele ganha 8 mil e 700 cruzeiros. Então, são 408 mil e 700 cruzeiros. Na hora de fazer a feira, eu vo:u fazer com Os_riie_u_S400 mil cruzeiros, e o
operário que votou em mim vai fazer com os seus 8 mil e 700 cruzeiros. En~
tão, é uma média de renda que não reflete a realidade nacional.
OS[- José Lin.s- V. Ex• tem razão. A renda média não representa fudo.

O SR. AGENOR MARIA- Sinceramente, Senador José Lins, eu gosto
de discutir Corii V. Ex• porque V. Ex• compreende, é um patriota, é um homem devotado e reconhece que a famflia assalariada brasileira, com esse tipo
de salário minguado, com o subemprego, comtrsubsalário, ela estâ indo para
o-caos---.-

0 Sr. José Lins_ - IncluSive, reconheço as injustiças sociais do_sistema
econômico a serem corrigidas.
O SR. AGENOR MARIA~ Muito bem! V. Ex• reconhece que há uma
desagregação na família brasileira. Porque 80% do operariado brasileiro ou
ganha salário mínimo ou g3ilha abaixo do salário mínimo. Então, o que
acontece?_ A família é a ce/lula ma ter da sociedade, mas se 80% do assalariado
ganha o salário mínimo ou abaixo do salário míriimo, ele não po-de casar. Se
esse tipo de pessoa não pode casar, não pode ter uma famflia. Então, pur
incrível que possa parecer, constituir familia, no nosso Brasil, deixou de ser
um direiio de _todos para ser privilégio de algumas pessoas. Esse aspecto ê
contundente. vexatório e, sinceramente, abre um campo de preocupação assustador. Porque, nobre Senador Josê Uns, se a economia brasileira criou
essa situação de não ter o que oferecer ao assalariado de baixa renda, chegan~ •
do ao ponto de um homem que completa 18 anos, presta o seu serviço militar,
tira a carteira de reservista e CStâ apto para o trabalho, e o trabalho que o Governo pode garantir a esse homem ê um salário mínimo-, e esse salário-mínimo
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rlão lhe dâ condições- míriimas néi:rfâe ter i.im lar, perguntaria, Seriador José
Uns, para onde nós eStamos irido'? A família é a ce/lula mater da sociedade, e
80% dos que trabalham em nosso País são maiores, qUerem ter um lar, que-rem ier_ uma família, estão aptos para o trabalho, mas o salário que é oferecido ao trabalhador não lhe dá cOndiçÕes de Casar, entãO de deixa de ter uma
família". Meu DeuS;-então (ainília nci BraSU deixou de ser um direito de todOs para, infelizmente, ser privilégiO 'de alguns. _O qmfé-que-vem acontecendo? O sujeito nãO tYõde ter uma família; ele sejunia, ele se amiga, a mulher arranja dois,_ três filhos, ele deixa a companheira, e aí o- problema social vai-se
agigantando. Um Outro aspecto, -nobre Senador, contundente, terrível: no
Brasil, pOr causa -desse tipo de salário, desapareceu a medicina preVeiltiva;
nós temos, nos dias de hoje, a medicina curativa. Não há instituto para o rico
que- possa curar esse Brasil doente- que aí está. "f: um Brasil cheio de chagas, é
um Brasil doente, mortalmente doente. Por quê? Porque o salário não alimenta nlnguéhi. v.- Ex• sabe que quem ganna Um Salário como esse não pode
ilimOÇar-nemjantar.
·
·- ·~-~ -~
- -~ ·

a

O Sr. Jo.sé Lins - V._ Ex' permite um aparte?
O Sr. Bvelásio Vieira- Nobre Senador Agenor Maria, não esqueça V.
Ex• ~e que estou na fila.
O SR. AGENOR MARIA - Deixe-me conclUir para que V. Ex• veja
como a situação é grave. O salário é este...:.: riem sequer é o argumento de renda per capita -:-Cr$ 9.700,00. E mais, para ganhar esse salário precisa ser
maior, ter a carteíra de reservista e a carteira do Ministério-do Trabalho. Se
não tiver tudo_ isso não voi"i ter o sãlário. Descontando-se a Previdência,
sobram POuco maiS de oito mil cruzeiros. Veja bem, nobre Senador José Lins,
a famflja_ e$lâ prejudicada por causá do salário, que não corresponde, nem de
longe, às_suas necessidades mais prementeS.
Já disse desta tribuna que o assalariado que mora neste País vai morrer
solteiro feito o muto. porque realmente não há condição de viver com este_salârio. Se um homem, ganhando salârio mínimo, não tem condições de constituir um lar, PCJSSuir uma família, ele vai possuir seja o que o diabo for. Ele vai
arrumar uma rapariga, uma prostituta, vai para o_ prostíbulo. Essa é a realidade do nosso assalariado.
A questão da medicina prevenUva: pe10 amOr de Deus, se a pessoa não
ga-nha o suficiente pã.ra almoçar e jantar comõ Se~ falar em medicina preventiva? No Nordeste, principalmente, toda essa gente de salârio -míninlo não estâ
-almoçando e jantando. Na casa em que se almoça ejanta-éüina cása que tem
renda familiar condigna. Na casa onde não há renda familiar, se almoça, não
janta, se jantã., nãO almoça. V. Ex• sabe que é assim. Aí, vem o problema da
medicina curatiya: o Brasil adoeceu. O Brasil adOeceu, hoje, moralmente, e
economicamente. h um Brasil doente. Então, nobre Senador José Uns, digo a .
V.. Ex' que estou assustado, o desemprego é grande. Mesmo quando o·--cidadão consegue o salário mínimo, ele continua na miséria. Lá no N ardeste, eu
não sei quem está passando mais fome, se ê o operário âe salário mínimo, que
está trabalhando, ou o que está sem trabalho, porque ambos estão passando
necessidade.

O Sr. Eve!áslo Vieira -

Permite V. Ex•_- um aparte?

O SR. AGENOR MARIA -~Vou concederpaparte ao nobre Senador
José Lins, que havfa pedido o aparte anteriormente, e logo em seguida o concederei a V._Ex'
Gostaria qUe o nobre Senador José Lins pudesse me responder quanto a
essa questão do salário míriirii_o.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Agenor Maria, V. Ex• conhece tão
bem quanto eu a situação do País. Não há como fugir de uma hora para outra
da contingênCia desagradável dessa fase que vivemos. O salârio mínimo, realmente, não é capaz, sozinho, de manter _u_ma família.

O SRcAGENOR MARIA

.-c-

Muito !>em!

O sr. Jo.sé Lins- V. Ex• tem toda razão. Agora, raciocine junto coriligo,
V. Ex• que foi_n~scid_o no Nordes~e no_int_eriqr: ~-o nosso sertão~ vivíamos ª-9b.
uma estrutura social em que não havia pl-aticament.e nem patrões nem empregados, os homens_ co_nviVi~m uhs com ~s ~:nitrQs. Na fa-?-enda do seu pai comq_
na do meu, na pequena propriedade do meu-, não tínhamos empregados; na
minha casa não tínhamos empregados, mas agregados que conosco viviam e
eram considerados quase como irmãos, como filhos_, como tios, como parentes. Essas pessoas não exigiam ordenado; conviviam conosco, alimentavamse conosco, participávam-quas-e ·da fainilia. Chegou, porém, o momento em
que as transformações sociais pressionaram de tal modo a comunidade, que
esse víilculo- de aderência desapareceu completamente e foi substituído pelo
vínculo empregatício. Os nOss.os pais não tióham condições de empregar todos os-_seus agregados_. PriJ"!1eira causa de __ esfa_celall'l:~nto. Desfeito !'lquele
vhiCulo, o segundo que surgia não efa cap-az-de substituir o primeiro~ surg"iM-

e
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ram os desempregados. Esses homens procuraram as cidades e as cidades não
estavam preparadas para recebê-los~ No entanto, toda a nossa estrutura de
comunicacão era a meSma dos grandes paíse~ desenvolvidos~ ~~es homens
esperavam simplesmente se deslocar do campo para a cidade e lá encontrar
emprego, escolas, condições de trabalho, em suma, todas aquelas condições
que V. Ex" considera como mínimas necessárias para a estruturação ~a celu_la
mater da pátria, que é a família. V. Ex• tem toda_ a razão. Nosso _grande drama é que nós precis3m0s de recursos para est~belecer atividades capazes de
absorver essa ímensa mão-de-obra que aí está, estamos ainda precisando superar o problema não só para os desempregados que hoje existem, mas para
os milhões, porque é mais de um milhão, que surgem a cada ano. V. Ex'f sabe
que essas coisas não se fazem sem investimentos, e investimentos significam
poupança da renda que é gerada, separação de uma _Earte e apli~ação em noR
vas atividades. E se essa poupança não é sufidente, _Deus nos ajude a aprenR
der corno ter paciência até qtie "ela chegue- a ser suficjente. Se não compreendermos esse problema, se nós, com a nossa vontade de resolvê-lo urgentemente, exasperarmos aqueles a quem não temos condiçõ~ imedi~tas de at~nder,
certamente o caos virá. Daí por que eu digo que Se nós que somos líderes a-queles que são eleitos para o Parlamento são certa~e_n~e líderes nas suas_ comunidades - se nós não tivermos a compreensão desSes problemas, não vamos poder superá-los, ao contrário, vamos agrãvâ-loS. Daí por que, repito,
nossa responsabilidade ê imensa. Não se trata de não reconhecer as dificuldades que V. Ex• levanta, absolutamente. Aç contrário, clamamos todos nós
por justiça soçial,justiça_que não se faz de graça, Uma grande parte da justiça
estâ no coração da gente, na mente e na vontade, mas uma grande parte da
ju~tiça social se faz com a Cõntribuição da economia.
O SR. AGENOR MARIA - Senador José Lins, antes de conceder o
aparte ao nobre Senador Evelásio Vieira, eu quero dizer a V. Ex' o seguinte:
assusta-me sair do interior, das fazendas, onde as casas estão fechando porque o povo rtão quer-mais viver no·roçaâo_, nã-Zõriã i~ual,_ e sei que em Natal
estão fazendo conjuntos residenciais com 4, 5 lilfl casas. Para Quê? Para hospedar malandro, para hospedar vagabundos, porque o Governo não tem
onde arranjar emprego para essa gente.
O Sr. José Lins- Vagabundos que não são--Cl.dpados de sê-lot

e

O SR. AGENOR MARIA - Então, veja bem V. Ex•: as casas das fazendas estão fechando, o homem vem para a cidade e o Governo está fazendo
uma casinha novinha para lhe entregar e ele pagar em 25 anos. Mas e o emprego para aquele cidadão que deixou a lavoura e veio para a cidade? Agora
eu pergunto, Senador José Lins: por que o Governo está fazendo ta_nta casa,
se o Governo não tem o emprego para dar ao homem lá do interior, que estã
saindo para morar na cidade?
O Sr. José Líns- Normalmente, nobre Senador, o povo reclama casa,
habitação. Está ara própria Igreja reclamando! Veja bem, o problema se
criou quarido aqueles homens vieram para a cidade sem que o Governo os
chamasse, e agora eles querem casa. Eu estou de acordo com V. Ex• em que
essas casas talvez devessem estar sendo feitas lá no interior,juntamente com a
oportunidade de trabalho, porque a casa só não vai resolver.
O SR. AGENOR MARIA- Senador José Lins, um governo competente, capaz, não faz o que lhe pedem, mas o_ que pode e deve.
O Sr. José Lins - Não se pode jogar toda a responsabilidade sobre o
Governo.
O SR. AGENOR MARIA -Um governo capaz e competente -'repito
-não faz o que lh6 pedem, faz o que pode e d~e f~er. Entre poder fazer e
atender um pedido, Senador José Lins, vai uma diferença mUlto-grande.
Eu disse a V. Ex• certa vez e repito agora: quando eu era garotinho, meu
pai e minha mãe acordavam de madrugada -_vou con~ar ~_esta tribuna para
ficar registrado nos Anais do Senado, para ver o pudor do nosso povo a que
ponto estã chegando - meu pai e minha mãe tinham três propriedades, e lá
em casa o artigo de maior valor que eu me lembrp era um relógio de dar corda. Pois bem, ac_ordavam de madrugada, mamãe fazía o cafe, a_ barra
quebrando, o dia clareando. Papai ia trabã.l~ar n? -_C~!rll~· ~~~ã_e~p~g~~~a um
cesto e ia para o ·roçado tirar bredo ejitirana para dar aos. POrcoS. A minha
mãet•. _Isso em 1938, os dáis trabalhando assim, don~s_deJ_rês propr~e~ades~
e fui tirâdo de um colégio íiltefiio pOfque iião Podiarri r)ãgaf a-meõ-s31idã.de de
duzentos cruzeiros por mês. Pois bem, eu chegO hoje_ em S~_o Vicente, onde
nasci e me lembro disso, e na Casa de urtt cidadão que não tem três proprieda~
des, nem duas, tem um ped3:ço de terra, _ch~go _às n~~~__h9~t:t-~i~ ~<!_n~~-~--
uma C-IO ila -porta, rádio, televisão, geTadeirã, -IíQuidificador, enceradeira,
tudo- e pergunto pelo seu fulano, e a- moça ~e responâe que-_ele foi para o
futebol, chegou tarde, e está dormindo- isso às naves ho~as da manhã! Pergunto pela dona da casa e· a moça diz_que ela foi_ fazer as_~!!_has, .eorqtl~ ela vai
para Natal mais tarde~-Aí eu di~o à moça que-chame o dono e diga que é Age~
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nor Maria. Aí ela acorda o sujeito que todo sonolento vem dizendo: .. 0 tem~
po difícil, o Governo tem que ajudar ... " Risos.) Pelo amor de Deus, para
onde vai este País!?
O Sr. José Lins- V. Ex' agor-a pintOU o retrato deste Pa:l.s. Todo mundo
culpa o Governo, inesrrio quando nãO terit razão.

OSR. AGENOR MARiA:_ Mas, Senador José Lins, o responsâvel é o
Governo!
O Sr. José Lins- E V. Ex• tambêrn acha que é o Governo; de vez que
acaba de concordar com o seu amigo ...
O SR. AGENOR MARIA - 0 responsável ê o Governo, no seu paternalismo desenfreado. Senador Josê Lins, fui ao Secretário do f-1ínistéiio- do
Jnteríor, Cofonel do-ExércitO, no" ariO paSs3do; e lhe disse: Coronel, vai voltar
Q tempo da escravidão? Ele pôs uns olhos grandes em mim e perguntou por
que eu fazia uma pergunta -daQueiaS? Eu disse; Coronel, vocês estão pagando
por um mês de trabalho quatro mil e setenta cruzeiros. O Senhor acha que um
h<:>~el? que t_em liberdade~~ ~~ssar ~m inês trabalhando para ganhar quatro
mil e Setenta cn.lzeífos? 6 corOnetme"I-esPOndeu que era muito pouco e me
perguntou o Que se devÚia fazer. E: fácil, é só os senhores pagarem um salário
_
que dignifique o ltabalho, só e mais nada.
Então, quem é o respoilsãvel por essa emergência do N(lrdeste, qu~ _é
uma escola de malandragem? É o GovernO, que ao invés de estabelecer uma
emergência para ãssegi.Irãr trabalho a quem não tem, assegurou uma emergência para ...
ó Sr. José Li/,s- Emergênda-i"emergência, nobre Senador Agenor Ma~
ria! Imagine o que aconteceria se o GoVernO obrigasse todo o mundo a pagar,
hoje, aq jnvês de ~oye, J:rin!a m_il cruzeiros? Imagine o que aconteceria, a
onda de desemprego:..
-0 SR. AGENOR MARIA-- Senador José Lins, eu disse ao Ministro
Mário Andreazza: Ministro, pelo amor de Deus, não faça isso. S_e V. Ex• generalizar a ajuda no_ No~deste,_ vaJI)os ter milhões de criaturas que nunca
plantaram um pê de nada. Nós ternos no Nordeste atividades paralelas. Aí ele
me perguntou:_ "Quais são as atividades par~lelas?'"- D~~se-lhe: o h<?mem que
faz cafvão, E o homem que pesca; que Caça, que faz rede, ê o homem que faz
cachimbo, pessoas que moram na zona rural mas que nunca ..deram um prego na barra de sabão", nunca plahtaram nada, viveram sempre de .atividades
paralelas à agricultura. Mas eles não tomaram·o meu parecer, cnaram esta
emergênCia -qUe e5iá ai...
-- O Sr. José Uns - Está tudo empregado!
O SR. AGENOR MARIA- ".uma escola de malandros. Tem milhões.
de pessoas nela.
Estamos num ano eleitoral. Quero ver o Governo parar com esta emergência- da maneira que ela está. E repito: se ela passar mais um ano --acho
que vai passar - aí não vai parar mais.
O Sr. José Lins- ConcOrdo com V. Ex', nesse ponto.

O SR. AGENOR MARIA -Com o maior prazer, ouço o· aparte do
nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides --Nobre Senador Agenor Maria, uma referência
que desejava fazer. também, é ao paternalismo governamental a que V. Ex• se
re~eriu no__ seu pr()nl:Jnd~fi1~I_!_t_g_._Eng!ll:l_n_to __o _Go_~erno diminui aS cotas do
FUndO de PãrtiCTpaÇão de Estado_s e Municípios, o Ministro do Interior distribui çQ_eq_u~~ de 3: ~ 4J_Tiilh~_es__~e cruz.eiros par~ _aplicação ao bel-prazer dos
prefeitoS municipáis e preStaÇão êiclusiV~mente às respectivas Câmaras. Veja
V. Ex• o siilâf eVidente desse paternalismo: ao invés desses recursos chegarem
pelo caminho normal, que seria se assegurar a cota do Fundo de ~articipação
de Estados e MunicípioS, o- Govern-o prefere que_ essa âistÍ-ibuição se faça pelas mãos do Ministro cfo Interior para caracterizar a- mercê, a benevolência do
Poc;ler Executivo-em relação a essas mim1C1palída-des- e, ainda mais, uma discrilJli.oação iníQua e odiep.ta-em-rel3.çao aos prefeitos da Oposição que não reR
ceQelll C$$~ cheques, porque as obras que seriam executadas pelas respectivas
municipalidades, o são através do Governo do Estado e não através dessas
prefeituras, numa discriminação que a:indá mais caracterizá a iniqÚiáaâe desse tratamento paternalista do Governo Federal.
-_O SR. AGENOR MARIA- Senador Mauro Benevides, acho que o Se.
na~or_ José ~ins r_eC<?!!h~e _g_ue com r~li!çªo _à_ quebra daquele sentimento
- maiõr,-eln .:pãtte o-g=rãiide- re8ponSâVef ê o Governo.
V. Ex' acabou de afirmar como são distribuídas as cotas, o dinheiro da
Nação, ...
O Sr. JoSé Lins - Permite V_. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA - Com o maior prazer, Senador José Lins.
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O Sr. José Uns- Senador Agenor Maria, temos pessoalmente discutido
muito sobre a emergência. Acho que V. Ex• tem razão. O_ Governo estã hoje
sustentando I milhão e 200 mil homens no Nord_este, não apenas pagailâo alguns dias de trabalho pÔr semana, mas pagando de I I' de j3rieir0 a 31 de dezembro. Portanto, identifica-se um problema muito interessa-nte: de que- esses
homens estão preferindo ganhar seis mil cruzeiros, ou um pouco menos, a ganhar doze mil quando V. Ex• os procura para vir trabalhar na sua fazenda.
Este é um fenômeno que nós mesmos não podemos interpretar facilmente,
porque sabemos que esses recursos não são suficientes para qUe eles vivam.
De modo que defendo o ponto de vista de que a emergência deveria exigir um
trabalho mais efetivo e pagar, também, um salãrio melhor. Neste ponto~ V.
Ex• tem razão, mas acho injusto, nobre Senador Agenor Maria, profundamente injusto quandO o Senador Mauro Benevides se refere ou faz uma referência inteiramente fora de propósito a respeito de uma suposta redução do
Fundo de Participação dos Estados e Municípios pelo Governo. Isso não é
absolutamente verdade, mesmo porque se trata de um instituto constitucional. Houve, no mês passado, uma queda na receita do mês que nada tem a ver
com redução pelo Governo, mesmo porque esses recursos são creditados di·
retamente aos Estados e Municípios. Se houve queda no mês, é evidente que
haverá recuperação logo em seguida, porque aquilo decorreu apenas de um
nuxo de entrada de recursos. O Governo Federal não fica com esse dinheiro,
não pode dele se apropriar. Ele é depositado diretamente no banco, distribuí·
do aos Estados e Municípios, de acordo com o previsto na Constituição, e só
uma mudança na Constituição pode reduzir esses recursos. Quanto ao PAM,
Programa de Ajuda aos Municípios, isso está sendo feito indiscriminadamente para todos.~ Acho que no Ceará, 100% dos municípios receberam; se alguns
não receberam, certamente receberão.
O Sr~ Mauro Benevides- Pergunto ao nobre Senador José Lins, através
de V. Ex•, nobre Senador Agenor Maria, se esses cheques estão sendo entre-gues ao-s prefeitos do PMDB ou do extinto Partido Popular? Pergunto a S.
Ex•, através de V. Ex•
O Sr. José Lins- Faz pouco tempo, Senador Mauro Benevides, que esse
programa foi iniciado. Não há qualquer restrição dessa natureza. ~ verdade
que no Ceaiá, se houver cinco municípios da Oposição é muito. Ora, pelo me-nos 50% dos municípios ai"ilda não receberam recursos do PAM, logo pode
haver entre estes, algum da Oposição. Não hã qualquer restrição. Se V. Ex•
alega isto, não o faz com jUstíça. Se V. Ex• aqui vem para reclamar do Governo, que, sem fazer qualquer redução do Fundo de Participação-- qUero repetir isso -leva recursos a_ mais para os municípios, se S. Ex•, Senador Mauro
Benevides, reclama desses pobres recursos dados aos pequenos municípios, ê:
claro que não vou poder concordar com S. Ex'

O Sr. Mauro Benevides- Essa reclamação em relação ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios, a redução registrada sobretudo em fevereiro, foi o tema central da última reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, e quem veiculou esse protesto com a maior veemência, com toda a
contundência de linguagem, foi o Chefe político do Senador José Lins, que~
o Coronel Virgflio Távora, Governador do Ceará_._
O Sr. José Uns- O Senador Mauro Benevides sabe, porque é um homem esclarecido, que esses fundos são decorrência de instituto constitucional. Portanto, não cabe ao Governo reduzi-los a:o seu bel-prazer. De modo
que acho que essa é uma interpretação meramente política e que não tem sentido nós aqu"i, a este nTvd,--estãirii:oS -discutindo.

O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente, é uma reprimenda do nobre
Vice-Líder ao seu Chefe maior, Goveriüidor Virgnio Távora, que aflorou O
problema na reunião da SUDENE, com ampla repercussão não apenas na
imprensa nordestina, mas também nos grandes órgãos da imprensa brasileirà.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -

Solicitaria ao nobre Senador

Agenor Maria não conceder mais apartes, porque há outros oradores inscritos, inclusive Senadores que vão viajar e têm pressa.

O SR. AGENOR MARIA- Pois não, Sr. Presidente. Queroapenas
concluir dizendo a V. Ex', Senador José Lins, o seguinte: V. Ex,•_teve_a_ gentileza, o patriotismo, o espírito público de concordar comigo em que o salário
mínimo, neSte País, não ofereCe à massa de assalariados condiçõe$ mínimas
nem para o casamento. Concordou V. Ex• comigo de que a inflação e o d~
semprego crescem. Então, V. Ex' concorda comigo, ...

O Sr. José Uns- Não, não concordei em que a inflação cresce. V. Ex•
vê, todo dia, ser anunciado que a inflação está caindo. V. Ex• não pode dizer
isso.

O SR. AGENOR MARIA -

Concorde comigo, nobre Senador, que

esse modelo econômico que aí esiã, que atenta contra a segurança nacional, o
modelo que dá a quem tem dinheiro o direito de ganhar tudo e, ao mesmo
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tempo, nega a quem produz e a quem trabalha, o elementar direito de poder
víver às suas custas_.
É importante, Sr. Senador Jo.sé Lins, que esse modelo, que atenta contra
a segurança naci9nal, caia. Vivemos em um País de agiotagem, onde quem
tem dinheiro está ganhando o que quer e as multidões, que não dispõem de
capital de giro próprio, não têm condições nem de trabalhar, porque trabalham deficitariamente tendo em vista os lucros astronômicos dos bancos, que
incutem, a cada dia que passa, os juros maiores, jui:-os esses que oferecem aos
donos do dinheiro o direito de ter tudo~ e negam a quem trabalha neste País,
o elementar direito de, trabalhando, poder honrar e dignificar o trabalho.
Esse modelo precisa ser mudado, nobre Senador José Lins, como precisa
ser mudado também o modelo tributário, um modelo que atenta contra a Federação. V. Ex' sabe que os Estados produtores de matéria-prima no Brasil,
em alguns meses do ano importam mais tributos do que exportam. V. Ex•
sabe quê São Paulo estâ aí, com um superávit extraordinãrio na receita de

ICM, dando oportunidade ao Sr. Governador Paulo Maluf de presentear a
quem ele- quer. E, enquanto dâ oportunidade ao Governo de São Paulo de
sair dando presentes pelo Brasil afora, nega aos Estados do Maranhão, de
Sergipe, do Rio Grande do Norte~ da Paraíba, à maioria dos Estados. produ-tores de matéria~prima~ o direito, o elementar direito de viverem numa Federação.
Com estas palavras, Sr. Presidente, concluo o meu pronunciamento na
tarde de hoje, rogando a Deus para que possa iluminar este Governo, que
leva a cada dia este País para uma situação catastrófica, negando o direito ao
brasileiro de, como brasileiro, poder viver e matando, Sr. Presidente e Srs. Senadores. os valores éticos e morais da nossa sociedad~, pois estã ai a família
jogada à sarjeta. desagregada, prostituindo-se, em função do modelo elitista
que tem. como objetivo, dar lucro a quem tem dinheiro, em função de um
modelo anti-Brasil que beneficia, tão-somente, os estrangeiros e o capital es·
trangeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem/ Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, por permuta com o nobre Senador Mauro Benevides.

O SR. FRANCO MONTQRO (P.ro)luncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presid_ente e Srs. Senadores_;

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
No próximo dia 8 comeinoi'a-se o· Dia Internacional da Mulher, que estã
cada vez mais consciente da importância do seu papel na sociedade, e luta
pelo reconhecimento de seus direítos.
No Brasil, a Constituição Federal garante direitos iguais para as pessoas ·
de ambos os sexos mas, na verdade, a legislação, os usos e costumes sociais
não asseguram essa igualdade às mulheres. Daí por qUe elas têm-se organizado em associaçãoes e inovirrientoS, através dos quais procuram lutar contra as
discriminações que sofrem em múltiplos s-etO!es da vida social.
Queremos manifestar nossa solidariedade e apoio a "esse movimento brasileiro e mUndial de reivindicação dos direitos da inulher.
Solidários com essa luta, temos procurado atender às justas reivindicaÇões âa nl.ulher brasileira, através de projetosjá aprovados e transformados
em lei, ou 3"inda em tramitaçãO no COng-resso Nacional.
Dentre as leis que se originaram de projetes de nossa autoria podemos
citar: a Lei n9 5.859/73, que assegura os benefícios da Previdência Social às.
empregadas domésticas; a Lei n~' 6.136/74, que determina o pagamento do
salário-maternidade, rião diretamente pela empresa, que gerava uma perseguição, na realidade, à mulher, mas por intermédio do INPS; e a emenda
aprovada e introzida na Lei Complementar nl' 26/75, que permite ao trabalhador retirar sua parcela do PIS-PASEP para despesas de casamento.
.E11contram-se em tramitação no Senado outros projetes que beneficiam
a mulher e reconhecem os seus direitos. Para esses, nesta oportunidade, pedimos O apoio dos nobres Senadores e das comissõeS especializadas. São eles: o
Projeto de Lei do Senado nl' 121, de 1979, que dispõe sobre a concessão do
abono de permanência -eiri -Se±Vfço às mUlheres seguradas do INPS, a partir
dos vinte e cinco anos de atividades; o Projeto de Lei do Senado n9 150, de
1979, estabelecendo que, se o Instituto Nacional de Previdência Social não
preStar assistência-médica à gestante deverá reembolsar à segurada as despesas comprovadamente realizadas; o Projeto de Lei do Senado n'i' 286, de 1979,
que assegura aposentadoria com salário integral à mulher segurada do INPS;
o Projeto de Lei n'i' 88, de 1980, que estende à empregada doméstica a proteção da legislação de acidentes do trabalho; o Projeto de Lei do Senado n9
159, de 1981, que assegura à mulher aposentadoria proporcional aos vinte e
cinco anos de serViço.
Encontra-se também no Cci"ngresso, no momento na Câmara dos Deputados, já aprovado pel~ Senado, o Projeto de Lei do Senado n9 33, de 1980,
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que atribui ao Movimento Feminino d~s partidos políticos direitos iguais aos
dos Movimentos Trabalhista e Estudantil. Para este projeto, conforme enten~
dimento que já mantivemos com o líder Odacir Klein, será solicitada urgência
na sua tramitação na Câmara dos Deputados, por acaião do Dia Internacional da Mulher.
Na data histórica do Dia Internacional da Mulher, é oportuno que o Senado Federal reafirme sua 'disposição de dar cumpi'irheilto aó preceitO consti-

tucional de que

~·todos

são iguais perante a lei, sem distinção de sexo".

Essa igualdade fundamental de direitos, afirmada também na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, estâ longe de ser reconheci-

da na vida social de nossos dias.
Daí a validade e importância dos movimentos em defesa dos direitos da
mulher e de sua participação atiVa em nossa vida pública.
No despertar da sociedade civil brasileira, que alcança hoje múltiplos se~
tores de nossa p-opulação, destaca~se o movimento das ~ulheres. Apoiâ-lo
significa contribuir pára a cOnstrução de 'uma verdadeira democracia, bãsea~
da nOs- valores da liberdade e da justiça social.
Era o que em tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

ao

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)...:_ Concedo a palavra
nobre Senador José Lins, por cessão do nobre Senador Bernardino Viana.

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a-palavra ao nobie~Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex' não estâ presente.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O conselhão da SUFRAMA estã hoje reunido, na capital amazonense,
para comemorar os seus qujnze anos de criação.
A Superintendência da Zona Franca de Manaus su.rgiu no Governo Cas~
tello Branco, recebeu amplo apoio de seus sucessores: Marechal CC!sta e Sil~
va, General Emílio Médici, General Ernesto Geisel, e atualmente dO Presidente João Figueiredo que, inclusive, ampliou a cota desse organisnio, de
quatrocentos e quarenta e cinco milhões para quinhentos milhões de dólares.
Esse órgão teve no Coronel Floriano Pacheco seu priffieiro Superintendente, seguido dos Srs. Hugo de Almeida, José Martins Amado, Aloysio
Monteiro e Carneiro C<impelo, aos quais homenageio pelos serviços prestados, está hoje sob o comando do ilustre Ruy Alberto Uns que, com a sua capacidade criadora e o seu dinamismo vem oferecendo admirável desempenho
à frente desse órgão propulsor do progresso de Manaus e do Amazonas, com
reflexos positivos em toda a Amazôpia Ocidintal.
A SUFRAMA, pela maneira como foi concebida, tem chamado a
atenção de vários países que por isso procuram conhecer a sua nomenclatura,
tão bem definida pelo seu dinâmico Superintendente, Ruy Alberto Lins,
como um atestado da capacidade brasileira.
Oriundo daquela área, posso dizer a V. Ex•s que a SUFRAMA representou um verdadeiro pólo de desenvolvimento amazônico. Saúdo o Superintendente Ruy Lins, dizendo que os amazônidas o aplaudem também pela sua
probidade administrativa.
Na oportunidade, registro os meus aplausos ao honrado e incansável
Ministro Mário David Andreazza, que não tem medido esforços no sentido
de auxiliar a SUFRAMA, juntamente com o eminente Ministro Delfim Net~
to.
Gostaria que constasse, como parte integrante deste meu pronunciamen~
to, o importante depoimento do Ministro Mãrio Andreazza na Revista Interior, sob o título "Crescem os Desafios para aSUFRAMA", bem_comoasignificativa mensagem do Ministro Delfim Netto, publicada no jornal A Crítica, de Manaus.
Era isto, Sr. Presidente, que gostaria de registrar. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JORGE KALU·
ME EM SEU DISCURSO:
CRESCEM OS DESAFIOS PARA A SUFRAMA
Mário David Andreazza
A Amazônia, esse grande patrimônio natural do povo brasilei_ro, é ãrea
definida como prioritária na política de governo do presidente João Fiqueire~
do. Em consonância com essa política, os planos e problemas de ação já estabelecidos buscam obter o rãpido desenvolvimento e integração econômica,
através da ocupação ordenada e seletiva da região, o que vem sendo feito com
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a concentração de recursos materiais e humanos em âreas predeterminadas
que apresentem maior potencial agromineral, agropecuârio e agroindustrial.
Em termos mais prãticos, essa polítíca se traduz na formação de uma
infra-estrutura ecõnômica e social de ~poio a pólos dinâmicOs propulsores de
atividades econômicas, de modo que estes possam servir de centros difusores
dos benefícios do progresso e da civilização, para que Amazônia possa alCançar--o dinamismo econômico das demais regiões d6 país.
Mantidos os princípios da polítiqa governamental definida para a região
coma um todo, reserva-se à SUFRAMA - Superintendencia da Zona Franca de Manaus, uma atuação específica VOltada basicamente para -o-atingimen~
to de dois objetivos fundam"entalmente estratégicos.
O primeiro- Consiste- na -co-iisOlidação do deserrvolvimento jâ atingido
pelo núcleo central da Zona FranCa de Manaus, com seu dinâmico pólo industrial, agropecuãrio e cOmerciaL
Inegavelmente, a Zona Franca de Manaus conquistou, nos seus 15 anos
de existência, uma presença marcante na vida nacional. Implantada em plena
selva, ela já se responsabiliza, por exemplo, por 80% de toda~ oferta nacional
dC produtos eletrônicos. No curto espaço de 12 meses, produziu mais de dois
milhões de rádios portáteis, um milhão de teleViso.res e qUase dois milhões de
calculadoras.
Sua produção industrial diVerSificada inclui bens como veícUlos de duas
rodas (motociclos, ciclomotores C: biçicletas), máquinas fotogtãficas, fitas
magnéticas e- felóS:ios de todos os tipos, principalmente de pulso. A produção
anual da indústria relojoeira está prevista para cinco milhõeS de unidades, volurnfFCiijiilZ-âe atender 50% do mercado nacional.
O parque fabril instalado em Manaus é composto de 200 unfdad~ indu~
triais, que envolvem um volume global de investimentos da ordem de 18 bilhões de cruzeiros e que, em termos sociais mais imediatos representam a
criação e manutenção de 60 mil novos empregos diretos.
_R uma invejãvel pOsição que, pelo seu significado para o processo de des~nvolvimento de -toda a Amazônia, deve ser consolidada. O governo federal,
perfeitamente co~ciente _da importância estratégica da Zona Franca de Ma~
noãus Com.ó centrO lmpüTSOr ~o -crescimerito ~qnômico, regional, não pouparã esforÇos para SUã cÓnsÓ1idação e dinamização. Manaus, que antes da Zona
Franca ~ão Passava de acanhada cidade de porte médio, hoje jâ_ se situa entre
a-S
nia!Ore-8 capitais brasileiras.-O segundo grande obje~ivõ estreitamente ligado ao primeiro, consiste na
redução,_ dentro .~o m~is cur_to esp_~ço de tempo possível, das disparidades
infra-regiõ~nais ainda eXistentes na Ámazônia Ocidental, extensa área de dois
milhc;Jes de (_j_uilômetros quadrados, sob a jurisdição da SUFRAMA, que
abrange os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e o Território Federal de
Roraima.
Para se atingir este objetivo o governo pretende continuar concentrando
recursos materiais e humanos no sentido de formar uma infra~estrutura econômica e social, tanio- nas áreas perifêricas da Zona: Franca de Manaus como
nos outros pólos de atividades econômicas que se vão formando em toda a
extensão da Amazônia Ocidental.
A exemplo de Manaus, esses pólos deverão atuar como centros impulsares do desenvolvimento econômíco.
Para desempenhar suas funções, dentro do maior raio de ação possível,
necessita naturalmente a SUFRAMA de novos instrumentos de ação e do reforço dos instrumentos disponíveis, adequando-se sua estrutura à dimensão
que se pretende dela. Para isso estã se buscando o incremento do fluxo de re-cursos para a região, quer sob a forma de incentivos, quer sob a forma de créditos, quer ainda sob a forma de investimentos a fundo perdido, em obras e
serviços de infra-estrutura econ9mj~a e social.
Apesar das extraordinárias conquistas obtidas pela SUFRAMA, não se
pode ignorar que o setor primário na Am3zônia Ocidental continua ainda de
certa forma estacionário e que, com relação ao setor terciário, temos, ao lado
do ritmo razoável de crescimento apresentado pelo comércio, uma evolução
qualitativamente insatisfatória em terrrios de serviços públicos e privados.
Para superar esses pontos mais frágeis da economia subregional, vem se
promove-ndo a adequação dos investimentos atraídos pelos incentivos especiais da Zona Franca de Manaus, de modo a gerar maior dinamismo à economia local, o que serâ conseguido com a crescente utilização das matêriasprimas regionais, pelas indústrias mais sofisticadas através sobretudo, de
bens intermediários beneficiados por unidades industriais localizadas em outros pólos econômicos da região.
Neste sentido estâ sendo impulsionada, mediante dispositivos adequa~
dos, a produção de bens intermediários, tanto na periferia da Zona Frarica de
Manaus, como nos flancos da Amazônia Ocidental, de forma que os setores
industriais já em fase de consolidação (eletroeletrônico, metalmecânico, relo·
joeiro, motociclos e ciclomotores) possam continuar o crescente processo de
nacionalização e regionalização- de seus produtos.
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Para a integração perfCita- e definiti~a do parque- íxldustrial de Manaus
com a economia subregional, estão sendo enviados esf9rços com o objetivo
de impulsionar o desenvolvimento do distrito industrial de Rio Branco, no
Acre e de se promover a breve implantação dos distritos industriais de Ron·
dônia_ e Roraima.
. _
A nacionalização do processo produtivo do parque industfial de Manaus
vem sendo perseguida através de instrumentos e ações em favor do emprego
cada vez mais inteilsivo, não somente de matêrias-priinas mas de outros fatores de produção originadas da própria região, tais corno mão-de-obra, capital
e capacidade empresarial.
A dimensão da responsbilidade da SUFRAMA cresce à medida em que
se tornam maiores os desafios da economia brasileira diante do conte~to internacional, esperando-se da Zona Franca de Ma naus: Õ.ão sOffientC SU-iCOi:L-quista no" inercado interno, mas a ampliação do seu poder de coniPetlÇão rio
exteriõr, que ·serã naturalmente traduzido em maiOr volume- de exportações
para geração das divisas -de que tanto necessita o país.
MENSAGEM DE DELFIM
A propósito dos 15 anos da SUFRAMA, o Ministro Delfim Netto fez
urna saudação ao povo amazonense, encaminhada a SUFRAMA, aos cuidados do seu superintendente, Ruy Alberto Lins. O textõ-aa mensagem é o seguinte:
No momento em que a Zona Franca completa seU déciinO quinto aniversário gostaria de saudar o povo amazonense pelo sucesso com que realizou
esse empreen-dimento.
Quando, no fim do governo Castello Branco, se procurava um mecanismo para o_ desenvolvimento da Amazónia, mecanismo -que era, aliàs~ procurado hã muito tempo, encontrou-se na idéia de uma Zona Franca a POssibilidade desse desenvolvimento.
Coube ao governo Costa e Silva a implantação--da Zona Fr_anCã.~-Eu me
lembro de que o Presidente se empenhou de fornia- riluíto proflinda para que
se instalasse rapidamente. Isto foi feito. Superadas as dificuldades iniCiais, ela
começou a funcionar- certamente com problemas- mas rapidamente se
firmou e· hoje representa um dos poucos programas de .desenVolvimeitto regio-nal de grande sucesso.
Eu acredito, realmente, que o desenvolvimento da Zon<:! Franca é um
exemplo do que é possível fazer para o desenvolvimento regional. Nos goVernos posteriores ela recebeu todo o apoio e ainda agora, no governo do Presidente João Fiqueiredo, a Zona Franca de Manaus recebeu um apoio ainda
mais impottarite: mesmo com as dificuldades de divisas em qUe vivemos, aumentamos a cota global de importação da Zona Fra_nca para SOO milhões de
dólares. Isso foi um empenho pes-soal do Presidente Fiqueiredo, graças ao
trabalho do Ministro Mârio Andreazza. O Ministro Andreazza tem dedicado
uma parcela importante do seu esforço para que a Zona:. Franca funcione
bem.
Acredito que podemos dizer que ela continua funcionando bem. Temos,
ainda, de aperfeiçoá-la, certamente ... ela hoje jã dã 60 mil empregos, começa
a desenvolver o setor de produção agrícola, jã representa um fai.Or -de aglutinação importante, mas ê preciso, agora, que continuemos a caminhar na direção correta; isto é, que continuemos a transformã-la num efetivo centro de
produção. Não apenas num centro de montagem, mas num_ centro de produção das componentes nacionais para a complementação dos produtos da
Zona Franca, o que aumentarã, realmente, o seu coeficiente de exportação
nacional.
Nós deveremos continuar a dar esse apoio. E acredito q_~_e, hoje, o mecanismo jâ encontrou a sua forma normal de funcionar. Tenho a certeza de que
com a permanente atenção do Ministro do_ interior e com o apo{o do senhor
Presidente da República, a Zona Franca de Manaus continuará a ser. no futuro, um pólo importante de desenvolvimento do Norte do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Na sessão legislativa passada, vãrios parlamentares utilizaram a tribuna
do Congresso Nacional, para dirigir apelo ao Senhor Presidente da República
e ao Diretor~Geral do DASP, no sentido de que diligenciassem o envio, sem
mais tardança, da mensagem referente ao novo Estatuto dos Funcionários
Civis da União.
Eu mesmo, em duas oporlUnidades, durante o ano de 1981, abordei o
tema da tribuna do Senado Federal, pedindo exatamente ao próprio Chefe da
Nação, que não mais permitisse-protelação àquela matéria que interessava vivamente a toda laboriosa classe dos Servidores Públicos da União.

Sábado 6 395

Recorda-se que desde c:iuancfo se achava ainda à frente do DASP o Coronel Darcy Siqueira, divulgava-se a notícia de que aquele Órgão ultimara a elaboraç_~o do novo Estatuto, para posterior envio à nossa apreciação.
Terminou a gestão do Coronel Darcy Siqueira, inici~u-se auspiciosamente a do Ministro José Carlos Freir~_ e, lamentavelmente, transcorreram já
mais de dois anos sem que se positiVasse a iiitenção do Governo de mandar
ao Parlamento a mensagem contendo o novo Estatuto. E essa expectativa dos
servidores, Sr. Presidente, plenamente se justificou porque hã mais do que esperança, há certeza de que do texto, a ser submetido ao exame dos Senadores
e Deputados, farão parte três reivindicações por cuja concretização tanto se
.çmpenham os nossos "barnabés": ·a concessão do 139 salãrio, a unificação
dos regimes estatutário e celetista e a revisão semestral dos vencimentos e salários.
Mencione-se, por oportuno, que em relação à revisão semestral o nobre
Senador Affonso Camargo, com o apoio de mais de um terço da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, aPresentou Proposta de Emenda Coristitu~
don-al que deiXou de ser acolhida no dia 2 de dezembro, em razão do comportamento assumido pela Bancada da Maioria, que não quis oferecer quorum
que viabilizas:se aquela propositura -de extraordinário alcance social.
Jâ agora, pef6 qu-e sergraças ã interfeiéri"Cii!âas Lideranças Parlamentares, se dispõe o eminente Presidente Jarbas Passarinho a incluir na Ordem do
Dia das sessõeS ao·-congresso-NaCiOnal, no _corrente mês, aquela proposta do
Senador paranaense que é esPecífiCa em telação à revisão semestral dOs vencimentos e salãrioS dos Servidores Público~ da JJD.ião.
Naiuialmen-te, se o Goveini;> -fe"d~rat, atiavés de uma proposta de emenda constitUcional, assegurasse esse beneficio, havería sua natural adoçãO por
parte_aos goVCrrios estaduais e municipais. Consequentemente se atenderia àqUilo que passou a ser urna reivindicação Justa e legítima de milhões de servidoreS Que se empenham no sentido de que seja tornada realidade essa inovação --a ser intrOduzida na Constituição brasileira.
O SF. Evelásio .Vi!!ira -

Permite V:

~x'

um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES -Com imenso prazer, nobre Senador
Evelãsio Vieira.
O ·sr. Evelásio Vieira_- O desenvolvimento de uma sociedade humana,
sUas-melhores condições de vida, registram-se em decorrência do sucesso econômíco,- da melhoria da sua produção através de melhores índices de produtividade. Em qualquer setor, o homem alcança maior produção, melhor produtividade, pelo seu estado de espírito. O taquígrafo produz bem, oferece um
serviço de qualidade se ele tem um bom estado de espírito. Para o homem, é
básico ele ter uma boa remuneração. A mãquina administrativa federal é a ·
grande responsãvel pela produtividade no Brasil. Quanto mais a máquina administrativa, a mãquina burocrãtica, produz, maiores e mais positivos são
seus reflexos nas outras ãreas. O servidor público brasileiro tem sido discriminado. O trabalhador da CLT tem benefícios que não são concedidos ao servidor público da União, ao servidOr público estadual ou municipal como, por
exemplo, o reajuste semestral, o décimo terCeiro salário. Esses benefícios precisam ser estendidos à laboriosa classe do servidor públic-o da União. Temos
também feito várias manifestações nesta Casa em favor do servidor público
brasileiro. Daí porque, nesta oportunidade, nos associamos jubilosamente
com V. Ex• que mais uma vez defende melhores condições de vida para o servidor público brasileiro, a fim de que ele possa encontra melhores condições
de acionar a mãquina administrativa, para que ela possa dar um respaldo
maior a toda atividade produtiva deste País.
O SR. MAURO IlENEVIDES- Muito grato a V. Ex• nobre Senador
Evelásio Vieira, pela sua lúcida intervenção no no-sso pronunciamento de hoje, sobretudO-pelo 3.poio que ela encerra, apoio a esse apelo que agora trans~
rriitimos ao Diretor-Geral do DASP, Dr. José Carlos Freire, e ao próprio Pre~
sidente João Figueiredo, no sentido de que providenciem a remessa ao Congresso Nacional da Mensagem relacionada-com o novo Estatuto dos Funcionârios Civis da União. Se essa proposição se encontra efetivamente elaborada, não hã razão para procrastinar-se sua remessa ao Parlamento brasileiro.
Agora. fazemos votos para que, dessas inovações que integrarão o texto
da nova propositura, não faltem a concessão do décimo-terceiro salãrio, a
unificação dos regimes estatutãrio e celetista e a revisão semestral dos vencimentos e salários.
Era esta sem dúvida, Sr. Presidente, a solicitação veemente, jã também
com o apoio explícito e entusiãstico do Senador Evelásio Vieira, que desejo
transmitir, desta tribuna, ao Diretor-Geral do DASP e ao próprio Presidente
da República. (Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTÉ (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Marcos Freire.
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O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Comemora-se amanhã, 6 de março, no Recife, mais um aniversário d~
Revolução Pernambucana de 1817, de tão alto significado para o Estad~-que
represento nesta Casa que Oliveira Lima, ao relembrar o acontecimento nas
suas comemorações centenárias, chegou a considerâ-la como "a única revolução brasileira digna desse nome". E foi o mesmo Oliveira Lima quem definiu o levante como .. uma combinação de impulsos", em que entravam, por
um lado, o amor pela liberdade e, por outro, o arraigado sentimento nativista.
Ainda que malogrado como Revolução, o Movimento de 1817 deve ser
visto como de extraordinãiia significação, sintoma e prenúncio de futuras
transformações sociais, a ponto do Senhor de Pradt, ex-Arcebispo de Matines, ter escrito que "a independência proclamada em Pernambuco era um dos
cinco grandes. fatos que vieram desvendar o estado presente e futuro dessa
parte do globo".
Com sua bandeira azul e branca, a Revolução de 1817, através de sua Lei
Orgânica-- atribuída por alguns ao Padre Joaquim do Amor Divino Rabelo,
o Frei Caneca, que viria ser a figura·símbolo da Confederação do Equadorse preocupava em definir os direitos e garantias individuais c prometia as li·
herdades de opinião e de imprensa, ao mesmo tempo em que se voltava contra a hegemonia do Sul.
Pernambuco, Senhor Presidente, Senhores Senadores? respondia, já naquela época, pelo Brasil inteiro, às motivações revolucionárias de outras par~
tes do mundo. Com efeito, o exemplo da Revolução Americana de 1776, da
Revolução Francesa de 1789 e da América espanhola? que jâ iniciara, em
1810, o seu movimento separatista conti-a a metrópole, terão sido os alicerces
da manifestação de 18 I 7, sem falar da extraordinãria lição apreendida quando das lutas pela expulsão dos holandeses, findas em 1654, e da Guerra dos
Mascates, em 1711, que fomentou a ânsia libertAria dos que se sentiam escravizados em suas próprias terras.
Não se deve olvidar, nesta homenagem, a propagação das idéias liberais
das Lojas Maçônicas, especialmente as do Areópago de Itambé, onde pontifi·
cava a figura ímpar do Padre João Ribeiro Pessoa, considerado pelos historiadores como o protagonista maior da Revolução de 1817. Do Areópago de
Itambé, fundado pelos Padres maçons Manuel de Arruda Câmara, Antônio
Félix Velho Cardoso, José Pereira Tinoco, Antônio de Albuquerque Montenegro, entre outros, saíram as doutrinas que postulavam a independência e a
república.
Cabe, também, destacar, aqui. alguns fatores que decisivamente contribuíram para a eclosão do movimento: a administração calamitosa do então
Governador de Pernambuco, Capitão Caetano de Miranda Montene8ro. a
majoração abrupta dos impostos, a decadência da produção açucareira, tudo
a contribuir para o fortalecimento de um sentimento de emancipaçãO, cOncre.:
tizado a 17 de março de 1817, onze dias depois de iniciada a reVolução, quando um Governo Provisório foi assim constituído:· Domingos Jos~ Martins, representando o comércio; José Luís de Mendonça, representando a magistratura; Padre João Ribeiro, representando o clero; Domingos Teotônio Jorge,
representando o poder militar; e Manuel Correia de Araújo, iepresentando os
agricultores. Uma ampla frente, como se vê, ·a combater os descalabros administrativos e o despotismo de então.
Mesmo que de curta duração- três meses-a Revolução de 1817, através dos seus mártires principais- Padre João Ribeiro, que se suicidou; Padre
Roma, executado sumariamente na Bahia, e Frei Caneca, que escapou de
uma revolução para morrer em outra- representa o fio condutor que induzi·
rã a Confederação do Equador, em 1824, a Guerra dos Farrapos, em 1835 e a
Revolução Praieira, em 1848. Cristalino, nesse ponto, é o pensar de José Dantas e Francisco Teixeira: Ha violenta repressão portuguesa, contudo, não consegue apagar as brasas por baixo das cinzas. As mesmas idéias liberais ccmt~
nuaram vivas e mesmo após a proclamação da Independência, na Revolução
de 1824, desdobramento quase natural e espontâneo do Movimento de
1817''.
De nada valeram, para conter o sentimento nativista libertário, as mortes de Domingos José Martins, José Luis de Mendonça e do Padre Miguelinho, fuzilados a 12 de junho, na Bahia. Floresceram, isso síin, ge·rahâo novos
frutos, como o foram os enforcamentos de Domingos Teotônio Jorge, o Leão
Coroado, Antônio Henrique e do Padre Pedro de Souza T enório, acontecidos
no Recife- como tambêm deixaram raízes os sacrifícios de José Peregrino
de Carvalho, Amaro Gomes da Silva Coutinho, Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão e do Padre Antônio Pereira de Albuquerque. Nu!a, no final das contas, foi a repressão imposta aos pernaínbucanos, mormente aos recifenses integrantes da Revolução de 1817, pois Pernambuco, de que sou
porta-voz neste Senado, continua altivo ante os desmandos do poder.
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Sim, Senhor Presidente, Senhores Senadores, Pernambuco continua com

o pensar libertário di-1817, logicamente que atualizado e de acordo cOm os
ditames históricos da fase contemporânea. Pernambuco continua fiel ao seu
passado que o envaidece, que o dignifica, que o faz mais forte, pronto para
novas refregas, sempre a favor da Liberdade e da Democracia.
Ao saudar a Revolução de 1817, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
desejamos dizer presente, olhos e mente voltados para o futuro, o passado
históricO servindo de ~astro incentivador, aos que postula,m um novo amanhã
nacional. Encontramo-nos num dos instantes decisivos de nossa evolução so·
cietãria. Naquele instante onde os descontentamentos generalizados, os atritos e conflitos manifestos ou em potencial c o total desajustamento de suas
instituições básicas, fazem confirmar a imperiosa necessidade de profundas
reestruturações, onde, sem atitudes preconcebidas, nem autoritarismos de es-pécie alguma, poderemos encontrar as soluções cabíveis e exeqiifveis, indis-pensáveis p3.ra- que o País, effi noVOs fumos, possa encontrar seu verdadeiro
papel, o de ser um Brasil brasileiro, princípio c fim de uma nova América La~
tina.
Era o que tinha a dizer. I Muito bem!I
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Dentre os diversos programas governamentais na área de Saúde e do
Trabalho merece destaque o de Alimentação e Nutrição.
Merece destaque mais ainda porque, como outros de real importância:
teve o apoio da classe política e dos religiosos que fizeram coro reclamando a
ação do Gover-no para problema que estava a desafiar a ação pronta e imediata dos Poderes Públicos.
Planejado o esquema, com a pàrticip"ação dos Governos estaduais e municipais; hOje se-pode ver e sentir os resultadosjã alcançados com esse Progra·
ma.
Há pouco, corri Teresina, e assisti a:os postos de saúde distribuindo alimentos a crianças de seis meses a sete anos de idade, vi o trabalho que inúmeras empresas vêm desenvolvendo c_<?m relação à distribuição de alimentos a
seus empregãdos que almoçam no local de trabalho, evitando, assim, o deslocamento para casa na hora da refeição principal. No campo, as empresas, de
modo geral, jã adotam esta prática.
Mas vejamos qual a conceituação dada ao ptograma pelo Poder Público,
na Mensagem Presidencial: "Objetiva atender aos grupos populacionais de
baixa renda e biologicamente mais vulnerãv~is_ à desnutrição e às deficiências ·
nutricionais, através da suplementação alimentar, quer pela distribuição gratuita de alimentos, quer pela ofei-ta de alimentos básicos a preços reduzidOs.
Visa, ainda, apoiar o pequeno produtor de alimentos básicos, mediante garantia de compra do excedente comercializâvel, fortalecendo o sistem~ coope·
rativista -e- i- inTra~e&trU.turã Oficial de cõffiercialização".
Na supiementação alimentar, são prioritárias as Regiões Norte, CentroOeste e Nordeste, esta última com a particip"ação de 65 por cento do número
disponível de vagas. O subprograma, até outubro de 1981, havia atendido a 2
milhões, 510 mil, 810_ beneficiários, com a distribuição de 101.861 toneladas
de alimentos. O atendimento pré-escolar beneficiou 49:800 crianças com 736
toneladas de alimentos. Foram investidos, no total, 3 bilhões e 400 milhões de
cruzeiros.
No subprograma de oferta de alimentos a preços reduzidos, cuidou~se da
suplementação da dieta das populações de baixa renda nas zonas periféiicas,
áreas metropolitanas e zonas rurais do Nordeste, mediante a comercialização
de 11 alimentos (leite, arroz, feijão, farinha de mandioca, óleo, fubá, ovos,
macarrão, charque, peixe seco/salgado e açúcar). Beneficiárias, inlcialmenti:,
Recife e Teresina, chegou-se depois a João Pessoa, Natal e Maceió, o subprograma assistiu 460 mil habitantes e comercializou 11.297 toneladas daqueles
gêneros alimentícios.
Esta iniciativa tem oferecido tão bons e lisonjeiros resultados que governos estaduais e municipais de outras áreas, com recursos próprios, vêm adotando, com ótimos resultados para as populações de baixa renda e a paz sociaL Esta programação pode ser responsável, em parte, pela queda das vendas
dos supermercados no ano paSsado.
No subprograma de estímulo ao pequeno produtor aplicou-se, em 1981,
a quantia de 3 bilhões e 900 milhões. de cruzeiros. Beneficiãria inicialmente a
Região Nordeste, este projeto utiliza o poder de compra gerado pelo de suplementação alimentar, garantindo mercado para os produtores de alimentos
básicos através de um sistema integrado de aquisição e suprimento constituído~ entre outros, pela COBAL e por cooperativas de produtores e companhias estaduais de desenvolvimento agropecuãrio.
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Realmente, esta programação fortaleceu os produtores de alimentos básicos, inclusive propiciando recursos financeiros para qUe' inCJhoraSs"eitf suas
técnicas de produção com o consequente aumento da produtívidade.
Alêm desses, destaca-se o Programa de Alimentação do Trabalhador

que, com base na concessão de incentivos fiscais às empresas, proporciona
alimentos, hoje, a cerca de dois milhões de empregados.
A tendência desse programa é aumentar seu raio de açãu porque, com a
continuidade de sua aplicação, o número de_beneficiãr1os te-nde aumentar
com o passar dos anos.
Esses programas já atendem hoje a cerca de 17 milhões de pessoas, e o
Programa de Alimentos Bâsicos que, em 1981, atendeu a 460 mil beneficiãrios, em 1985, deverã estar atendendo a 5 milhões de pessoas.
Diante de todo o exposto, observa~se a preocupação_do atual Governo e
de seu Ministro Waldyr Arcoverde, da Saúde, com as populações de baixa
renPa. O IBGE na sua Sinopse Estatística odo Brasil, de 1981, íDJo-rma-quedo
totai de 84 milhões e 400 mil pessoas de lO anos a mais~ 29 Iriilhões, 540 mil
ganham até 2 salârios mínimos; das quais 2 milhões, 504 mil têm rendimento
até l /2 salãrio mínimo; 3 milhões, 485 mil de I /2 a I salãrio mínimo; e 4 milhões, 283 mil de 1 a 2 salãrios míriimos.Sei que. no Brasil. apurar rendimento de pessoas que estão isentas do pa~
gamento do imposto de renda é tarefa difícil, igualmente com relação ao _homem do campo. i:. que por não serem contabilizados; os rendimentos não são
declarados._ Assim ê com a lavoura e criação de subsistência, COm- Os- quebradores de coco, com os pequenos seringueirOs, com as i:ricidistas, alfaiates, ferreiros, rendeiros, pescadores não estabelecidos, os muitos que vivem de biscates.
Mas ainda assim, não se deve ignorar, nem ficaÍ' ifidiferente, às angústias
por que passam os desempregados e os trabalhadores de baixa renda.
Folgo em saber e me apressei em registrar nos Anais da Casa os trabalhos que se vêm realizando nesta ârea de cunho altamente relevante e sociaL
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Sr. Senador Franco Montoro
enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com_o disposto no a~t. 259,
III, letra a, do Regimento Interno, deve ter inícto na Hora do -Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de segundafeira, a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 ll4, de 1981
-Complementar (n' 168/80- Complementar, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República alterando o Decreto·lei n9 406, de 31
de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributãrío; e dá
outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;"
- de Economia; e
- de Finanças.
2

Votação, em priineirO 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 especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 8!1 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 jõsé Fragelli.

3
Votação, em primeito turno,---do Projeto d_e_Lei do.Sen.ado n9 329_~ de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifióa-odispoSifíVõ âa Consolidação-das Leis do Trabalho, para o fini de determinar que o-pagamento
por horas extras habituais_ também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n•s !.063 a !.065, de !98!, das ComissõeS:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Soâal, favorãvel; e
- de FinançaS, favorável.

4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 164, de
1981, de autoria do Senad_or Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
~4tl_ard~ Gom~_pa_trs>__!!_o___Q_a_f~rç_a _Aére_a Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 8!(-de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
-educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.

5
Vot~ção, em primeiro- turno, do ProJetO de Lei do Senado n? 352, de

1978, de autoria do Stmador Acci~ly.Filho 1 _q_u.e ~_ispõesobre aação_de ali~
mentos, tendo
PARECER, sob n' 1.!45, de !98!, da Comissão
-de Constituição" e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorãvel.
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 o• 5.48_0, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do !3• salário aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s !.!97 a !.!99, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorâve:l; e
- de Finanças. favoráveL

7
Votação, em pdmeiro tunio, do Projeto de Lei do Senado n_9 362, 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 !.!30 a !.!33, de !981, das Comissões:
- de Constitu_ição e_ Justiça,·
- ode Legislação Social,·
- de Serviço Público Civil; e
---- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

8
Discussão, em primeiro turno, do Projcto dC Lei do Senado n_9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que disp-õe s_obre o exercício da auditoria
contâbil 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 Serviço Público Civil, contráriO; e
-de Economia, favorável, com as emendas de n~'s I e 2~CE, que apresenta.
(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 (Almir Pinto) - Estã encerradaa sessão.
( Levanta·se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS. NA SESSÃO
DE 3-3-82 E QUE, ENTREGUE-il REVISio Do ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
-SR. JOSIC UNS (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Ontem, votamos contrariamente à aprovação dessa matéiía. As raZões
da posiÇãO assumida pelo PDS- SãO por demais conhecidas, mas julgo importante que elas sejam aqui relembradas. Alega o projeto que as condiçõeS-de
trabalho dos com~rciários são_ penosas, porque trabalham em pé, durante o
dia.
Ç>ra,_ ~-f: _Pr~s_i?en~e,_t~ra~_aJh,am ~m__p~ t-o_<tos __()s _agr~cul.~ores, trabalham
em pé os trOcado-res de~õOibus,- trabalham ~em pé õs feriovíârios e muitas outras categorias de trabaJha~ores.
_~-.
O projeto, portanto, tem COmo conSeQíte:nCia distinguir uma classe dentre- outras, que têm praticamente as ineSmãS condições de trabalho, para
redu~ir-llJ~ o tempo de apo~entadt?ria.
Por Outro laçlo~todos sabemo_s o de~a_~~- 9.!Je hoje se ~r_aVa em torno do
problema da aposentadoria no País. A- qu-estãO é de natureza atuaríal. O pa~
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gamento da aposentadoria exige, naturalmente, recursos adequados. ~justo
desejar, o mais cedo possível, gozar dos beneficias que a aposentadoria oferece.. Absolutamente justo". Acontece, porêm, que não podemos aumentar_ a
despesa da Previdência, sem aumentar a sua receita.
Ora, a nobre OposiÇão tudo tem feito pal-a manter o níVef atual da receita da Previdência. OOStifi-a-sC ffiesmo em não concordar com o aumento das
quotas previdenciãrias, o que aparentemente é muito justo e muito são. Ela
alega que aqueles que pagam já estão sobreCarregados. Admitimos que sobrecarregados estão todos os trabalhadores. Estamos de pleno acordo. Mas não
hâ milagres. ~. portanto, preciso que, ao mesmo tempo em que votamos um
benefício a mais, à Custa da Previdênda;--Votamos, também, em contrapartida, por mais recursos para podermos ajudar aos comerciários. Neste ponto
concordamos. Estamos inteiramente abeflos para analfsar o problema da
Previdência como um todo, para analisarmos o equilíbrio da receita e da despesa, visando concedeir, de modo justo, mais benefícios aos trabal~adores. O
que não podemos fazer é, irresponsavelmente, sobrecarregar unia receita jâ
reconhecidamente exígua, oferecendo sem qualquer contrapartida_ um beneficio a mais.
Somos a favor dos coni.erciários,-S{linos a favor dos agricultores. Todos
eles trabalham de pé, assim como os ferroviários, os trocadores de ônibus e
outros tantos.
É muito fácil votar uma lei para beneficiar quem quer· que seja sein analisar quem se responsabiliza pela despesa. Mas não ê direito. Convido pois a
Oposição a lembrar-se de que a Previdência está calcada em cálculos atuariais
e que ninguém pode mudar as suas regras arbitrariamente. Fora disso, nós estamos de acordo em buscar melhores condições de aposentadoria para todos
os trabalhadores brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 3-3-82 QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTE11.10RMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
çrador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou recebendo uma carta do interior do Paraná, de Foz do lguaçu, de
um camponês, que trabalhou, por longos anos, a terra, e que bem pode representar o anseio de milhões de brasileiros que se-encontram em situação idêntica ou pior.
A carta começa assim:
"Sr. Senador, recebi o livro por vós escrito e me senti orgulhoso
por ver causa de nosso interesse. A mais importante foi saber a situação do bóia-fria e do homem sem a terra. Todo o livro é importante, mas o que eu acho mais importai'! te é se nós juntos lutâssemos
a favor da reforma agrária brasileira Cm todos os Estados da Nação,
para que os menos favorecidos e os de baixa renda viessem a ter
uma vida melhor para que nós víssemos aquelas crianças gordas e
fortes, lutando conosco para Urfi Brasil mais ricO, mais igual e niais
honesto. O que eu sinto_ é ver a desonestidade do profissional lavrador, sem a terra, explorado pelos proprietários que exploram a comida daquelas crianças magras, descalças, roupinhas rasgadas, descobertas, sem casa e sem moradia. Estes sãos os meus sentimentos,
Sr. Senador."
·
Mas, a parte da carta que quero destacar é a seguinte:
"Sr. Senador, veja bem, um homem sem a terra paga 30% de
renda, 30% de juros - que aliás, agora são 65% - 24% de umidade, é
obrigado a vender o seu produto ao seu patrão; proprietário corii a
diferença de 25% do preço mínimo--dO GovernO:"
Vejam bem, Srs. Senadores, em--que situação nos encontramos. E, depois, diz ele que não tem condições de continuar e pede um empr~go aqui em
Brasília. Nesta situação se encontra grande parte dos brasileiros. Aliás, o Senador João Calmon em visita ao Paraná, com a Comissão de Agricultura, de
que é membro, declarou que! de acordo ~m qs ga~h?s_ af~r~dos pelo próprio
IBGE, 75% dos brasileiros estão na seguint_e faíXa: poqrezã, mi,_s~r<;t.bilídade _e
indigência. E, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta é a real situação nacional,
e não há nenhunla referência a isso na Mensagem de Sua ExCelência, o Senhor Presidente João Figueifedo. Sua Excelên.cia trata de diversos_ assuntos,
mas nesta sua Mensagem ao Congresso Nacional não teve uma palavra para
os desamparados do setor rural, para os bóias~frias e, sobretudo, para os favelados. A meu ver, dois casos dos mais graves no PaíS_. __ _
Hoje. na Comissão -àe CánstituiçãO C: J'u-Stiça, -da-Vâ iU _C,ÕnhedmeniO de
fatos que me constrangem em Cuiitiha. Esta, -tOdos sabem, era conhecida
co·mo Uttlã espécie de cidade européia; não tíitharrios mep.digos 3.~ê 1964. ~ois
hoje, não se Consegue andar na cidade sem que uma mãe, com filhos nos

_ braços, não venha pedi~ esmol_as_. Foi esse o gran-Qe prêmio que a Revolução
de 64 deu ao País. E essa carta é um documento, porque milhões delas poderiam ser escritas no mesmo se1_1tido. Homens que, ao longo dos anos, trabaw
lhAr_am a terr~. nªo }1zeram_ ou_tra coisa senão isso e estão reduzidos a essa situação.
E o Ministro da Agricultura diz que a agric41tura vai muito bem. Então,
a situação dos ~gricultores é esta. Primeiro, não têm terras, num País em que
elas são vastas; não precisava haver sequer reforma agrária confiscatória,
bastava que houvesse uma colonização racional, sobrC;tudo das terras férteis
do oeste~ onde nãQ_ h_4 geadas, onde não há seca, bastava que se fizesse lâ o
que se fez no norte do Paraná, o próprio Governo poderia ter feito isso. Mas
ao invés d~~S(!, "~tj_~ulou a_compra das terras por multinactonais que são detentoras de quase 30% do territóriO n3.ci6r1al e especulam com a terra. E, mais
do que isso, deram o dinheiro d~ I~posto de Renda aos grupos industriais de
São Paulo para se to.rnarem_ grandes proprietários rurais no Mato Grosso.
Posso levar qualquer dos Srs. a Mato Grosso para mostrar o que é a realidade
das chamada~ ~-· A. Fqr\lm terr~s_compradas de graça com o Imposto de
Renda pelas firmas indus_tijais; fizeram modestas clareiras, especularam, e já
muitas delas venderam-nas por altos preços enquanto outras tornaram-se empresas latifundiaristas.
An~igament~ atê -~s fir~as inçi_ustriã.is defendiam a reforma agrâria raciollal, a democratizaçãÕ da terra, para que o poder aquisito aumentasse e, em
decorrência disso, pudesse!fi elas vender com mais facilidade os seus produtos-.-Hoje, são os pfóprios industriais que são os latifundiârios neste País, e os
horilens que trabalham a terra por 34 anos, como esse, homem sê!rio e honrado, diz isso na carta: ~·senhor Senador, veja bem: o homem sem terra paga
30% de_ renda. .. ," quer dizer, a terra ê ainda objeto de fiscalização neste País;
" ... 30% de juros ... ," que, aliás, é 65% agora; " ... 24% de umidade ... ", porque
quando vai vender o seu produto para as multinacionais inventam elas a umidade que chega, às vezes até a 40%, e .. é obrigado a vender o seu produto ao
patrão, ao proprietário, com diferença de 25% ... " que eles recebem, às vezes,
em mantimentos, é essa a situação inclusive no Paraná tido como um Estado
moderno.
Eu não podia deixar de registrar, Sr. Presidente, no final do expediente,
esta carta. Quer dizer, isto aqui nega toda a Mensag;em do Presidente daRe~
pública; todo aquele otimismo da .Mensagem que chegou ontem ao Congresso é desmentido por uma carta como essa, porque ela representa dezenas de
milhões de cartas que poderiam Cbegar ao Senado.
E çom este meu discurso, apenas quero registrar a carta nos Anais, para
que o Brasil do futuro saiba que ho~ve um movimento militar aqui em 1964,
em que disseram que era para-a:salvação do País e, na realidade, a situação
em que tios encontra~os é esta.
Realmente, há grupos priVilegiados. Há bancos no País ganhando
2.000%, repito mais uma vez, os bancos estão ganhando 2.000%. Digo isto
com a autoridade de quem é funcionário Cadvogado do Banco do Brasil. Alteraram a contabilidade,_ o sistema contábil para esconder lucros, mesmo assim, tais lucros anuais alcançam mais 800%.
Diariamente, -eStã havendo assaltos a bancos e, recentemente, um amigo
disse com "grande propriedade, ..olha, Chaves, são as quadrilhas externas contra as quadrilhas internas", quer dizer, os bancos hoje são verdadeiros assaltantes nacionais.
Então, neste instante, ao registrar esta carta nesta Casa. Sr. Presidente,
quero desmentir a Mensagem Presidencial. Ela não representa a realidade; a
carta sim, mostra a realidade que nos atropela a todo instante, a todo momento, não só nos campos, corno nas capitais cercadas hoje de favelas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.}
ou

Documento a que se refere o Sr. Leite Chaves em seu discurso:
''Enselentiss1mo- SenhOr Seiiãdor
Francisco Leit~ Chaves
Scmhor senadOr- reCeb(Q-iivfo_ p-or VOz escrito, me senti Orgulhoso de ver
calzula de nossos enterreses, a mais- iniportante_ fofsobre a sí~uação do boia
fria e do homem sem a terra to~C? o livro é importante mais o que eu acho mais
importante é se nós juntos lutassem a fazer a reforma agrária brasileira em todos os Estados da Nação para que os menos favorecidos e os debaixa rendas
viese ter uma vida melhor para que nós vise aquelas crianças gordas, fortes lutando junto com nós para um Brasil mais rico mais igual e mais honesto o que
eQsinto é ver a ·desonestidade do profissional lavrador sem a terra explorada
pelos proprietários que explora a comida daquelas crianças magras descalças
roptnha rasga,Qa_ d~_GQb.er_tas _sem ca,s_a_em sem moradia este são os meus os
nossos, sentim_entos Sç_nhor Senador, Senhor Senador veja bem o homem sem
a terr~_pªg~ )O por- serito de reildB. 30 por sento de juros 24 de ulmiudade é
obrigado a vender o.seu produto a seu patrão proprietário com diferença de
25 por sento do preço miníma do goVerno veja bem Senhor Senador Senhor
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Senador eu mandei um livro o mastro que refere sobre a bliblia que D_eus deixou a terra para todos que dela desfruta o pão de cada dia assim Deus disse a
Adão, a terra é de Deus, Deus me deixou a terra para vender mais sim para
produzir frutos para que nela vive certo? Senhor Senador eu jâ não lhe respondi a sua correspondência porque estou com o braço quebrado de uma
tombada de carro isto aconteceu no dia 30 de Dezembro ainda estou passando mal velho e custoso sarar demora muito Senador eu tinha vontade de morar em Brasília vossa Enselência serâ que tem um einprego para mim de jardineiro ou de cazeiro tomar conta de casa de campo ou qualquer serviço que
um velho poça trabalhar porque a minha aponsentadoria foi feita por envalidez 50 por sento do meu ordinado eu comeceu a_ reç~_ber 3.932,00 por mês
agora recebo 14.620,00 não dá nem para manitenção Reclamei ao Senhor
Presidente da República e ao Ministro da Saúde Valdir Mendes Arcoverde
pedindo para que unise o meu tempo de lavrador 42 anos que trabalhei na lavoura para que eles reduzise o tempo de lavrador e o de operário e fizesse a
minha aposentadoria entregai 100 por sento para que eu recebesse 3 salário
miníma que daria o total de 36.000,00 por mês, seu eu estivesse trabalhando
de carpinteiro no canteiro de obra da Unicom como carpinteiro estaria galhando por hora 125,00 por hora aonde estaria eu recebendo um pagamento
de 44.000,00 por mês isto é que eu me refiro as injustiÇaS-da Assistência Social
ou dos órgãos governantes dos direitos do trabalhador no Brasil que não
paga aquilo que é justo para nós trabalhadores de 3 salário minímo abaixo
para estes mesmos homens que lutou para a grandeza da Pátria brasileira."
Atai de Ferreira de Souza. Senhor Senador diriga esta minha carta ao órgão competente para que ela entre em estudos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO
VIANA NA SESSÃO DE 4-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BERNARDINO VIANA -(Para encaminhar a votação.)~ Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu me abalancei a encaminhar essa votação, porque fui o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças. O meu parecer, o meu relatório foi favOrável à aprovação do respectivo diploma legal, porque entendi - posso estar errado que, primordialmente, o diploma legal tinha dois objetivos: primeiro, permitir que o peqüeno comerciante varejista não se inscrevesse fio Conselho Geral
de Contribuintes çlp Estado; segundo, ev_itar que ao pequeno contribuinte,
pagando por estimativa, fosse dispensado de manter contabilidade na sua firma, ele pagaria através de notas fiscais, acrescido do lucro normal que, geralmente, é atribuído em 20%.
Assim entendi eu, e como no meu Estado já havia sido_ implantado o sistema, e está em funcionamento, sem que haja reclamações dos contribuintes,
eu me aventurei a dar um parecer favorável. Pode ser, realmente, que o nobre
Senador José Fragelli tenha razão, mas o estudo feito por mim e a prática
adotada no meu Estado me ensinaram que o decreto era melhor para o contribuinte brasileiro.
Eram estas as considerações.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁS/0 VIEIRA NA SESSÃO DE4-3-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O atual governo ostenta dois recordes econômicos nacionais negativos,
de difícil superação. Referimo-nos ã: inflação que em março· de 1981, para um
período de doze meses, alcançou o nível de 121,2%, percentual até então nunca verificado, e ao Produto Interno Bruto, cuja queda de 3,7% ao ano significou o reverso e conseqüência do milagre de uma década atrás, conseguido à
custa do endividamento externo e do esmagamento das camadas mais pobres
da população.
Para debelar o processo inflacionário, gradativamente acelerado desde
1973, o governo aplicou um receituário de política eCOnômico-financeira de
conteúdo restd_tivo, muito de acordo, cabe lembrar, com o modelo proposto
pelos nossos credores internacionais, o qual aci:ntuou a ·queda de produção
quejã estava ocorrendo, mas sem grandes resultados quanto à contenção dos
preç-os.
Estes, reprimidos nos últimos meses- de 198 I, explodiram. em janeiro (inflação de 6,3%), percentual que tende a se repetir em fevereiro-e se prolongar
pelos meses seguintes, principalmente como decorrência do derradeiro reajuste nos preços dos derivados de petróleo.
Apesar de tudo, o esforço governamental tem sido todo ele voltado para
reforçar a impressão de que tudo caminha a contento e em direção à normalidade da vida econômica brasileira.

O superávit de I bilhão e 200 milhões de dólares da balança comercial ê:
apresentado como o principal indicador de que começa a haver uma reversão
do quadro de dificuldades.
Até mesmo esse resultado, Sr. Presidente, deve ser visto com cautela,
pelo muito de ilusório que contém. Em primeiro lugar, longe de significar
uma alteração na estrutura das relações comerciais do País com o exterior,
deriva de um esforço combinado de políticas restritivas, que afetaram especialmente as importações (-3,8% sobre 1980), de 35 desvalorizações do cruzeiro em relação ao dólar, o que acumulou uma variação de 95,1% durante o
ano, e sobretudo de um bloco extenso de incentivos fiscais e creditícios, o
qual, avaliado e objetivamente subtraído do valor total exportado, recoloca o
déficit comercial no seu devido tamanho.
Portanto, o superávit da balança de pagamentos é ilusório, é enganador.
Por outro Lado a dívida externa continua elevada (superior a 60 bilhões
de dólares), tendo exigido uma captação de recursos externos, em 1981, somente para atender às amortizações de médio e longo prazos e ao pagamento
de juros da ordem de 18 bilhões de dólares, 26% a mais do que no ano anterior.
A nossa dívida externa prossegue tal qual uma bola de neve.
E para agravar mais ainda o quadro, num mercado financeiro internacional de grande liquidez, ou seja, de dinheiro fácil, as taxas de juros estiveram elevadas, nunca inferiores, em média, a 15%, o que, tudo leva a crer, não
deverá sofrer alterações substanciais em 1982.
Numa situação assim o ilusionismo não funciona o tempo todo, pois a
ninguém escapa a realidade de que saco vazio não fica de pé, e o desemprego
de 1981, atingindo máquinas e trabalhadores, dificilmente reverterá satisfatoriamente no ano em curso. Até porque o desemprego continua sendo crescente no Brasil.
O mesmo Governo que pressurosamente participou da comédia Jari até
agora não apresentou qualquer programa capaz de estimular aqueles setores
produtivos de grande capacidade de atrair mão-de-obra, e tudo indica que
nada será feito.
No entanto, Senhor Presidente, se no aspecto rrlencionado a omissão governamental é dolorosa para os que padecem de desemprego, noutros campos, além do Jari, é grande a movimentação da equipe do general Figueiredo,
no sentido _de espalhar recursos capazes de azeitar as emperradas máquinas
votantes do PDS.
O Governo demonstra pretender ganhar a eleição a qualquer preço, mesmo que à custa de despesas bem acima das disponibilidades do Tesouro Nacional.
Para tanto, jã que o controle__da inflação é necessário; cabe despertar de
alguma maneira, e não é de estranhar que já se comece a atrasar o pagamento
dos vencimentos do funcionalismo p!lblico federal.
Acredita o Governo que, assim, mata dois coelhos com uma só cajadada.
De um lado, aplica esses recursos antes onde deseja promover resultados favor:_áveis no pleito de novembro próximo, enquanto de outro desestimula
qualquer movimento no sentido de se conceder o reajuste semestral para o
funcionalismo em geral, sob o argumento de que não há dinheiro nem para
pagar o último reajuste concedido.
Há um engano em tudo isso, Sr. Presidente, no qual o Governo incorre,
por desconsiderar um fator fundamental, ou seja, o amadurecimento da consciência do povo brasileiro.

O Sr. Bernardino Viana -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço o nobre Senador Bernardino Viana
com honra e satisfação.
O Sr. Bernardino Viana- Nobre Senador Evelásio Vieira eu compreendo a preocupação de V. Ex• com relação à .situação econômico-financeíra e
social do Brasil. Eu também me preocupo não só com isso, mas também com
es_se problema internacional, que atinge o mundo inteiro, não só os paíseS do
Ocidente, mas também aos do Oriente. Mas, queria lembrar a V. Ex• as medidas que, recentemente, foram tomadas_ pelo Governo. Ele reduziu, até mesmo
no setor energético, os investimentos não produtivos e produtivos de longo
prazo, para investir em setores que têm um retorno rápido, como o setor de
mineração, como o setor industrial voltado para a exportação, como os setores de fabricação de navios, aviões, e armamentos. Então, diante desse quadio, creio que_o_ Governo está seguindo a orientação certa e que vem sendo
reclamada por todos os políticos. Lembro-me bem que nós- principalmente
o nobre Senador Agenor Maria _nos seus discursos- sempre alertamos o Governo para a necessidade de se fazer uma política de alimentação para o Nordeste, inclusive alegáva S. Ex~ que a população de baixa renda estava passando necessidade, passando fome. Então o Governo se apressou em lançar um
programa de alimentação, não só para as crianças de seis meses a sete anos,
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como também para os trabalhadores. O Governo dá ínCentivos às empresas

-as empresas, então, dão a alimentação aos seus trabalhadores- e também
criou um programa de apoio às indústrias de alimentos básicos. Veja, nobre
Senador Evelásio Vieira, -diante desse qu3dro, acho muito compreensível
atendendo às críticas e sugestões dadas pelo nobre Líder da Oposição. Muito
obrigado a V. Ex'

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Muito obrigado a V. Ex•
Efetivamente, a situação económica mundial não é das mais auspiciosas.
Mas, as nossas dificuldades económicas e sociais são sérias e se agravam: o
subemprego está aumentando; a inflação, sem ser dominada, e o desemprego
continua crescente. Ele diminuiu um poLico o seu ritmo de crescimento nos
meses de novembro e dezembro, em decorrência da movimentação do comércio brasileiro, das festas natalinas. Mas, agora, jâ ocorre um novo crescimento no seu ritmo de desemprego. O nosso endividamento externo crescente; o
endividamento . público federal crescente. ContinUamos cercados pelos
problemas mais sérios e eles continuam sendo maiores a cada dia, e nós não
assistimo"s uma iniciativa do Governo no sentido de, pelo menos, abrandar
esses problemas.
Veja V. Ex' que o Governo poderia reduzir o problema do desemprego,
se reativasse o Setoi- da construção civil, que é, exatamente, o setor que atinge
o maior número de Cmpresas no Brasil, de forma direta c de forma indireta,
abosorvendo o maior número de mão-de-obra, especialmente a mão-de-obra
não qualificada. Não se vê, da parte do Governo, qualquer ação nesse cãmpo.
No més de novembro, o Governo anunciou a sua intenção de lançar, através
do seu sistema finariceiro que dá suporte ao seu programa habitacional, um
trilhão de cruzeiros,· o que viria contribuir para reativar o setor da construção
civil no Brasil. Entretanto, até agora, esse enfoque não passou de uma mera
intenÇão. Ê preciso a decisão, é preciso a execUção desse plano.

O Sr. Agenor" Maria- V. Ex• me permite um

apa~te?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Ouço o nobre Senador Agenor Maria.

O Sr. Agenor Maria- Senador Evelásio Vieira, V. Ex', desde que chegou a esta Casa, tem a preocupação, juntamente com outros companheiros,
com o problema da economia nacional. A inflação é uma conseqüência- as
causas são outras e muito mais profundas. V. Ex• tem toda razão, po_rque o
Governo não vem fazendo nada para ir de encontro às causas que estão gerando a inflação. E a inflação está aí e continua. Quais são os papéis que dão
mais lucros neste País? Ultimamente, são as Letras do Tesouro Nacional, que
estão apresentando uma renda de 123% ao ano. São os papéis do Governo
que estão aí fomentando lucros astronômicos em detrimento da economia nacional como um todo.
O Sr. EVELÃSIO VIEIRA- Corretíssimo.

O Sr. Agenor Maria- Um outro aspecto: o Governo adota uma política
de minidesvalorização do cruzeiro que é uma mentira louca; o dólar flexível.
Que flexibilidade é essa que só é contra nós? Semanalmente o dólara se valoriza em detrimento do cruzeiro, e os parâmetros da alta do combustível, da alta
do automóvel e do caminhão são, justamente, os da valorização do dólar.
Ora, meu Deus, se os papéis do Governo dão lucro astronômico, se os parâmetros da alta do combustível e da alta do automóvel ou o da Çesvalorização
do cruzeiro são semanais, então, é o Governo quem está fomentando essa inflação. Daí, eu aproveito a oportunidade para me parabenizar com V. Ex•,
acho que esse problema de se dizer que a situação no mundo inteiro é difícil,
isso ê um problema de cada um. A nossa responsabilidade é sobre os problemas do Brasil, e os problemas do Brasil estão aí, gritando alto, c o Governo
não tem ouvidos. Os lucros das estatais são enormes. Ainda hoje cu lia que o
lucro da Vale do Rio Doce passa de vinte e seis bilhões. No entanto, o qu~ se
vê é o assalariado aí jogado na rua da amargura, trabalhando e passando fome, e por conta disso, perdendo o amor pelo labor. Os valores éticos e morais
da nossa sociedade cambaleiam e desaparecem. A família estâ aí desarticulada, desestabilizada, destruída, porque, infelizmente, a família neste País deixou de ser um direito de todos para ser privilégio de algumas pessoas. Eu me
congratulo com V. Ex' pelo seu discurso, Senador Evelásio Vieira, e posso
afirmar que o Governo é incapaz; vem sefldo Tô.C3páz;-e ele atenta Contra a
própria--segurança n-acional porque, sinceramente, não há perspectivas. O
Governo está empenhado tão-somente na política partidária -e não é nenhuma política ideológica séria; é uma política partidária cheia de cambalachos,
cheia de casuísrnos. Infelizmente, esta é a grande realidade. Obrigado a V. Ex'
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- V. Ex• enfocou dois pontos muito importantes que têm contribuído para essa turbulência em que se encontra a economia brasileira.
Qualquer atividade econômica hoje no Brasil, com raras exceções, não
apresenta rentabilidade, uma remuneração a nível da oferecida pelas caderne-

tas de poupança, pelas Letras do Tesouro. Em razão disso, os poucos que
conseguem poupar não vão para a aquisição. para a compra de ações de empresas, pois preferem fazer o depósito na caderneta de poupança, porque embora a rentabilidade não seja acima da inflação real no Brasil, mas ainda é o
melhor negócio. Então, com o procedimento dos portadores de poupança, há
um prejuízo para o desenvolvimento econdmico brasileiroo. A desvalorização do cruzeiro, em relação ao dólar, foi de t~inta e cinco vezes, em do_ze
meses. Tudo para possibilitar as exportações de produtos industrializados,
semi-industrializados, e até mesmo matêrias-primas nossas, porque não temos preços competitivos, para tentar redu.zir o déficit na balança comercial,
corno ocói"r"t~ü no ano passado, quando tivemos um superávit obtido, dentre
outras razões, pelas desvalorizações quase semanais do· cruzeiro.
Muito obrigado a V. Ex' pela contribuição que nos oferece nesta_oportunidade.

O Sr. Bernardino Viana- Senador Evelásio Vieira, gostaria de dar outro
rápido aparte.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Pois não.

O Sr. Bernardino Viana - Quero esclarecer o meu ponto de vista a respeito das medidas que o Governo vem tomando para combater a inflação. Eu
poderia cítar o equilíbrio orçamentário que ninguém pode discutir.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Perdão. Equilíbrio do Orçamento?
O Sr. Bernardino Viana- Sim. Equilíbrio do Orçamento. Tivemos superávit ano passado, e neste ano aprovamos um Orçamento que é equilibrado,
inclusive já com os gastos das estatais incluídos no Orçamento.
V. Ex's sabem que não podemos expandir os empréstimos além de 70%
do saldo apresentado no dia 31 de dezembro, quando a inflação, no ano passado, foi de 92,5%. O equilíbrio da balança de pagamentos é outro item, porque se não equilibrarmos a balança de pagamentos, os efeitos inflacionârios
se refletirão internamente no País. Quanto à substituição das importações,
ninguém pode pôr dúvida na força que o Governo vem fazendo, principalmente no que concerne aos bens de capital. A expansão da fronteira agrícola
-estamos com dois ou três safras em que atingimos a maior produção de todos os tempos no Brasil. E o fortalecimento e diversificação das fontes enerM
géticas? Basta dizer que a PIITROBRÃS jâ estâ produzindo 27% do consumo
de petróleo no Brasil. Uma vantagem muito grande. São 270 mil barris
diários. Eram estes os esclarecimentos que queria dar como Líder do Governo.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Nobre Senador Bernardino Viana, a produção da PETROBRÂS aumenta e curiosamente aumentam os preços dos
derivados desse petróleo.
E esses aumentos, do 6\eo diesel, da gasolina, são componentes a contribuir para a inflação em nosso País.
V. Ex!' diz que há um equil_íbrio orçamentário. Nós não podemos desvinM
cular as empresas estatais do Orçamento da União.
Pois bem. V. Ex' sabe perfeitamente que um dos problemas sérios do
Governo são as esfataís, que esbanjam o dinheiro público, responsãveis principais pela nossa grande dívida externa.
V. Ex• não desconhece que a cada ano os déficits das estatais são cobertos com novas emissões que vêm contribuir para a inflação. Os empreendimentos portentosos, de longa maturação, como Tucuruí, Carajâs e outros,
têm um retorno a longo prazo.
O Sr. Bernardino Viana -

Quatro anos. Falo porque li ...

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Não fica bem, Sr. Presidente, um Senador da República, um ex-Diretor de Banco fazer essa afirmação; dizer que os
Projetas Tucuruí, Carajás, são de retorno imediato.

O Sr. Bernardino Viana - São de quatro anos.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado a V. Ex• Não temos então o que discutir.
Prossigo, Sr. Presidente.
A incorporação do Partido Popular ao PMDB, que resultou numa projeção de unidade realmente de assutar sobretudo os alquimistas eleitorais do
Planalto, demonstra também um sentido maior, o desejo de mudança na
orientação dos destinos do País, que só pode ser realizada por intermédio de
uma ampla manifestação de toda a sociedade brasileira, representada pelos
seus setores e camadas sociais fundamentais e representativas.
Respeitamos o temor governamental, pois cada vez mais se afastam da
sua proximidade maiores contingentes da população e não serão discos voadores, ou quaisquer outros objetos não identificados, que mudarão o resultado eleitoral. Na hora de votar, do voto, o povo vai pensar é no estômago. E a
verdade é que o País está ficando mais pobre.
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Mas ainda está em tempo de haver uma recomposição da orientação do
Governo. É possível providenciar um plano de emergência que efetivamente
minore o problema do desemprego. Além disso não é tão difícil iniciar toda
uma reformulação da política industrial e da agricultura, no sentido de favorecer o aproveitamento dos fatores humanos e naturais do Pafs e resolver de
vez a equação externa.

O Sr. Dirceu Cardoso -
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Permite V.

Ex'~-

um aparte?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso.

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Evelásio Vieira, sou um dos ~dmiradores dessa seqUência e constância com que V. Ex• vem abordando temas econômico-financeiros, analisando a situação nacional ao longo de seu
mandato. Devo dizer até que lamento que a fusão dos dois Partidos ou a incorporação do PP ao PMDB faça perder a esclarecida e firme Liderança de
V. Ex• que, com a incorporação, deixou de comandar o agrupamento partidário sob a bandeira do PP. Lamento profundamente.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Mas, nobre Senador, não hã problema,
na Liderança ou fora, quando se quer, quando se deseja, quando se tem consciência do dever, porque as oportunidades não faltam.
O Sr. Dirceu Cardoso- E l~mento como hoje, V. Exf. traçando um quadro verdadeiro da situação, estudado, fundamentado, baseado em dados, em
apreciações, em informações, finalmente um quadro real da situação, seja
aparteado por um ufanista verde e amarelo deste País, como se estivéssemos
nadando em facilidades. Não_ estamos nadando em berço de rosas, não estamos em Jeito de rosas, estamos em um mar de dificuldades, tempestuoso de
dificuldades.

des que possam advir desse meu gesto, sobre o qual espero o julgamento dos
meus correligionários do presente e dos juízes imparciais do futuro.

O Sr. Eve/ásio Vieira -

O Sr. Evelásio Vieira - Senador Bernardino Viana, não ~ a sistemãtica
que está errada. O que falta é a Bancada de V. Ex•, que é Maioria nesta Casa~
comparecer a plenário, para aprovar as autorizações de empréstimos:

O SR. BERNARDINO VIANA- V. Ex• sabe queísto não é verdade!
V. Ex• sabe que nós passamos 20 horas para aprovar determinada matéria.
Por quê? Porque o Regimento de qualquer Casa congressual permite que nós
usemos de expedientes regimentais para obstruir os trabalhos da Casa.
V. Ex• sabe que depois de se discutir uma matêria, um parlamentar pode,
depois de utilizar o tempo de 20 minutOs pã.ta discutir, dar entrada em um requerimento; abre-se, então, novo debate; depois, toda a Bancada discute; novamente, então, apresenta-se outro requerimento; toda a Bancada discute outra vez, usando os 20 minutos de cada parlamentar, e assim sucessivamente.
Alêm do mais, a Resolução 93, que manda que se peça a autorização do
empréstimo interno, menciona apenas 3 espécies de linha de crédito: empréstimo do BNH, empréstimo do FNDU (Fundo Nacional de Desenvolvimento
Urbano) e do F AS (Fundo de Assistência Social). Os demais empréstimos internos não vêm aqui ao Senado.
Leio o seguinte trecho da Resolução:
••§ 2~' - O pedido de autorização para as operações previstas
neste artigo" -estas três, somente-- "será submetido, pelo Presidente da República, à deliberação do Senado Federal, devidamente
instruído com o parecer do Conselho" .._,

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Mas nós compreendemos. O Sr. Senador
Bernardino Viana tem conhecimento, mas a paixão lhe cega.
O Sr. Dirceu Cardoso- Lamento isso. Mas estou solic!.ário com V. Ex~
por mais esse- estudo com que brinda os Anais do Senado ...

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado.
O Sr. Dirceu Cardoso- u.a respeito da situação econômico-financeira,
estudada com realismo e verdade. O Brasil está em dificuldades profundas e a
razão está em que os Ministros não estão em Brasília, estão correndo o Mundo, de pires na mão, pedindo empréstimos, não para resgatar a dívida, mas
para pagar juros de dívidas contraídas. Parabêns .:_a V. Ex•.
O SR. EVELÁSIO VlELRA- Muito obrigado, nobre Senador Dirceu
Cardoso.
Sr. Presidente, as nossas dificuldades, portanto, no campo econômico e,
como conseqüência, no campo social se agravam. É preciso que o Governo
tome consciência dessa triste reaHdade e se disponha a estudar alternativas
que as Oposições, nesta Casa e na Câmara Federal, diariamente, oferecem
patriotícaniente, ao Governo.
O Brasil, pelas riquezas naturais abundantes de que dispõe, pelo grande
capital humano que também dispõe, tem condições s-uficientes para reencontrar um caminho de prosperidade, um caminho que possibilite uma melhor e
mais rápida promoção social. Mas é preciso que o Governo se disponha a enfrentar esses problemas com coragem mas, tambêm, com inteligência e sabedoria, buscando a participação-de todos os brasileiros. Resta, portanto~ Sr.
Presidente, que o Governo desça das nuvens e venha cã para baixo, ver como
o País o vê, seguindo o velho conselho de mestre Maquiavel. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO
VIANA NA SESSÀO DE 4-3·82 E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BERNARDINO VIANA (Como Líder.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores, quando dei entrada de um anteprojeto de resolução, em que se
modifica a regulamentação para as solicitações de operações de crédito dos
Estados e Municípios assím procedi porque tenho dados para comprovar que
o sistema aluai não funciona.
Durante toda a sessão legislativa, no ano passado, foram aprovados vinte e seis empréstimos. Nas sessões ordinárias, não houve matéria que fosse
aprovada; tinha-se que convocar sessão extraordinária, gastando mais dinheiro do Senado, para que a matéria fosse aprovada. Eu ainda vou discutir este
assunto, não só juridicamente, como politicamente. Eu não temo a discussão,
de maneira nenhuma.
Vou ler apenas um trecho, que desejo inserir nos AnaiS do Senado, para
justificar esta minha posição e para niostrar que eu não temo, de maneira nenhuma, as conseqüências dos meus atas. Assumo, por isso, os ríscos da autoria de minha proposta, concebida nos termos do anteprojeto de resolução entregue à Mesa, com toda a dignidade, tranqUilo e pesando as responsabilida-

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA- Com muito prazer.

O Sr.

E~·elásio

Vieira- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex_f. um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA- Pois não. Ouço, com muito prazer, o
aparte do nobre Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Evelásio Vieira- Nobre Senador, V. Ex' diSse que eu estou faltan·
do com a verdade, quando digo que essas autorizações de empréstimos não
são concedidas, porque a Bancada de V. Ex• não comparece.

O SR. BERNARDINO VIANA O Sr. E1•e/ásio Vieira -

Não é verdade isto.

Não é?

O SR. BERNARDINO VIANA- Não! Nós viemos aqui, comparecemos e não aprovamos um emprêstimo ...

O Sr.

E~·elásio

Vieira- V. Ex' é que está faltando com a verdade ...

O SR. BERNARDINO VIANA- Não, Excelência. Eu provo isto a V.
Ex~

O Sr. Erelásio Vieira -

Eu o desafio a provar.

O SR. BERNARDINO VIANA- Veja, por exemplo; com relação ao
empréstimo para o Estado do Piauí: no día em que foi aprovado os 634 milhões de cruzeiros, nós passamos toda a sessi'io e só conseguimos aprovar por
um milagre.
O Sr. E~·elásio Vieira- Mas aprovaram!
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA- Nós conseguimos colocá-lo em regime de urgência que passou desapercebido da Oposição, lá, na Comissão de
Consütuição e Justiça-, senão, nãO haveria pOSsibilidades de ser aprovado e V.
Ex~ sabe disto.
O Sr. Evelásio Vieira -

Permite V.

EX~

um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA- Pois não. Ouço V. Ex•
O Sr. En,fásio Vieira- Nobre Senador, o mandato Qe V. Ex• se encerra,
termina, agora em fevereiro e o meu também. Eu faço um desafio a V. Exf.

O SR. BERNARDINO VIANA- Pois não, nobre Senador.

O Sr. Evelásio Vieira- O desafio de eu renunciar ao meu mandato e V,
também, se eu faltei com a verdade. Se foi V. Ex' quem faltou com a verdade, V. Ex~ renuncia ao seu mandato.
Ex~

O SR. BERNARDINO VIANA - Eu estou de acordo com V. Ex•
O Sr. E~'elásio Vieira - Aceita o desafio?
O SR. BERNARDINO VIANA- Quero me situar direito. V. Ex• disse
que se a Bancada do Partido da situação viesse, aqui, aprovaria os empréstimos. Eu disse que isto não é verdade, porque não é. Agora, aposto o meu
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As emendas, da ilustrada Comissão de Serviço Público, subscritas pelo
eminente Senador Agenor Maria, Presidente daquele Orgão Técnico, podem
ser assim apreciadas:

A de nt1 1-CSPC, visa a acresce.Dt3.r -pafâgrafo único ao art. 24
do projeto, com o objetivo de ressalviu o_ direito dos rriembros do
Ministério Público que já exercem a advocacia em caráter
autônomo, sob o pretexto de que a ~edaçã~ para o seu exer~ício
prejudicarã o direito daqueles que já a exercem.
Buscando o aprimoramento instituciOrial, o projeto reserva ao
MiniStério Público tratamento igual ao dispensado à magistratura,
cujas furiÇõ-es expressamente- c6n-Sid6r:~tassemelliadas,-- impondo a
conclusão da incompatibilidade da medida proposta pela emenda.
Ademais, o vínculo que se estabelece entre o Esta~o e _o agente
público é de natureza estatutâda e--- riâO coritratLiã.l, não nos
parecendo ser juridicamente perfeito a ressalva, em noffie ~o direito
adquirido. De testo, se direito adquirido houvesse, já estaria
amparado pelo art. 153, § 3'?, da Constituição.
Pelo exposto, opinamos pela rejeição da emenda.
EMENDA N• 2-CSPC
A emenda, que pretende atribuir aos advogados dos Estados as garantias
dos artigos 18, 45 e 57, sem que lhes correspondam os mesmos deveres,
obrigações e restrições. é normã eStranha ao corpo- dq Projeto.__ _ __ . _.
E contraria o princípio· constitticiOilal da autonorrii~ d~s EstadoS, n~ que
se refere à organização do funcionalismo. De efeito, ao legislador federal cabe
disciplinar, através de lei geral da iniciàtiva do Presidente da República, a
organização dos servidores públicos da União {ConstituiÇão da República,
arL 109 e§§). ApenaS- quando houver autorização expressa na Constituição ê
que a União pode cuidar dos servidores estaduais, como, aliás, ocorre
precisamente com os membros da Ministério Público (art. 96, § úniCo). Não
havendo autorização constitucional expressa para que o legi~lador federal
discipline a situação dos Procuradores dos Estados, a_ emenda é,
evidentemente, inconstitucional.
Ademais, mesmo que tal não ocorresse, seria inoporturio disciplinar, em
um mesmo diploma legal, entidades tão diversas. Realmente, o Ministériq
Público é encarregado da defesa dos direitos indisponíveis da so_ciedade
politicamente organizada. Já os Procuradores dos Estados, como seus
advogados, representam o Estado como pessoa jurídica de direito público e
são encarregados da defesa judiç_ial d~ seus direitos disponíveis,
Opinamos, assim, pela sua rejeição.
EMENDA No 3
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complementar ora projetada, em dissonância com os princípios da ortopraxia
legislativa.
Afina_!_, a lei complemel}tar: se destina apenas ao estabelecimento de
~orin:a.S gera~s a serenl adot<;1das na organização do Ministério Público
estadual, não_ podendo condescender com os objetivos do substitutiv-o, que
refoge dos parâmetros estabelecidos pela norma constitucional.
Assim, por entender que não se pode estabelecer na lei aquilo que não
promana da diretrii constitucional, opinamos pela rejeiÇão do substitutivo.
EMENDA N• 4
Pelas mesmas razões aduzidas na apreciação do Substitutivo do mesmo
Autor da presente emenda, manifestamo-nos pela sua rejeição.
EMENDA N• 5
A emenda em causa, de autoria do eminente Senador Cunha Lima
intenta colocar no projeto o Ministério Público junto aos Tribunais de
Contas.
A medida nos parece descabida, uma vez que se trata de um Ministério
Público diferenciado, integrante do Poder Legislativo, insuscetível, portanto,
de se colocar ao abrigo da espécie do projeto.
Pela rejeição.
EMENDA N• 6
Pelas ~e.Smas razõe_s adu_ziQas na apreciação das Emendas njj's 3 e 4,
oPíriaffios pela sUa rejeição.
. EMENDA No 7
O projeto defe1;e__ à l_el estadual os critérios para a nomeação do
Procurador-Geral da Justiça.
· Não se propõe a obrigatoriedade de o Procurador-Geral da Justiça
pertencer ao Ministério Público estadual, coerente com o art. 95 da
Constituição que não impõe ess~ diretriz para a escolha do Chefe do
Ministério Público FedeêáJ, embora, repita-se, a lei estadual possa dispor de
outro critédo_.
Pela rejeição.
EMENDA No 8
A emenda em causa, pelos motivos jã frisados nas de n'i's 3, 4 e 6, não se
re_comenda, embora parcialmente seja merecedora de aprovação, no tocante à
-supressão do inciso VII, do Projeto.
Com efeito, a avocatóriã- aludida extrapola os limites defluentes do
mandamento constituciorial geratriz do Projeto de Lei Complementar.
Opinamos; pois, em termos de siibemenda à. Emenda n9 8, apenas pela
manutenção da supressão do mencionado inciso VII, do art. 79 do projeto,
mantidos os demais incisos do texto da proposição,
SUBEMENDA No 1-CCJ À EMENDA No 8, DE PtENÁRIO

Subscrito pelo eminente Senador Hugo Ramos, o Substitutivo -noS
parece conflitanfe com os postulados do_projeto e que estão _devidamente
retratados na Exposição de Motivos riQ 288,_ do Senho·r_ Ministro da Jus.tis:a.
Com efeifo, os- 13 tópicos dO documento miniSterial traduzem o cuidad?
e O zelo na concepção do projeto que se destinci"ci -cCmS:t~tuir diploma· legal
indispensável ao fortalecimento da ordem jurídica bfasileifa, consagrando as
elevadas funç_ões do Ministério Público.
Em que pese o es!orço ~o _eminente Autqr ~o- ~~_bstítutivo, sua adoção
implicaria em toial contrã:dição da intentio legis que_ nort~ia o projeto,
violando princípios inerentes exclusivamente ao MiniSiéf-iO Públi~o.
A partir da definiÇão inicial - fulCro do -Projeto -, o substitutivo
subverte totalmente a própria terminologia, cabível apenas_ à dinâmica da
insfitulçãó,- como- defluí da simples leitura da peça substitutiva.
Convém recordar que a !d complementar é um diploma legal impositivo,
na medida em que promana da obrigatoriedade de o legislador cingir-se às
condições e aos fins previstos peta norma -co-nsütucionat institutiva.
Deve, pois, o legislador ficai- adstrífO ·ao prec-eitÕ mater (art. 96,
parágrafo únicO), porque não há facultatividade que lhe ê deferida, ao
contrário da norma con-stitucional permissiva entregue ao seu exclusivo
alvedrio.
Esta a liçãO" que extraíinos do eminente constitucionalista· José Afonso
da Silva, que afirma:
H Leis complementares orgânicas são as que tratam de questões
relativas às instituições constitucionais, segundo Burdeau; ~elhor
dizer que são aqueles que dão forma e regulamentação aos órgãos
do Estado e aos entes menores, instituições e serviços estatais.
Exemplo: criação de Tribunais Federais de Recursos, estruturação e
organização de Juntas Eleitorais; _organização do Miriistério
Público. (Aplicabilidade das Normas Constitucionais- RT- pág.
219).

Entendemos que a persecutio criminis, exercitado pelo Promotor de
Justiça, é incompatível com a faculdade de proceder ele mesmo, nos termos
colocados pelo projeto. os atos de investigação, sob pena de violação do
contraditório.
EMENDA N' 21

O conteúdo, pois, da quase totalidade do substitutivo em tela estâ ~m
divergência com o preceito constitucional que comanda a conseqüente lei

Pelos mesmos motivos ex pendidos na apreciação da Emenda n
mesmo Autor, m~nifestamo-nos pela rejeição da presente emenda.

Suprima-se o inciso VIl, do ~!~~-79 do Projeto.
EMENDA N• 9
Os elevados propósitos da Emen~_a não se coadunam com a subemenda
à_"E:"inenda n9 8, -na qual opinamos pela supressão do mencionado item VII, do
art__ 7" do projeto.
- Pela rejeição.
EMENDAS N•S 10. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
-Pelos motivos já aludidos, as presentes emendas, fracionamento do
substitutivo para o qual propusemos rejeição, merecem ser ígualrriente
rejeit<idas.
EMENDA N• 12
Igualmente de autoria do Senador Hugo Ramo·s, a emenda diz respeito
aos artigos 13 e 14 da proposição. Na renumeração procedida pelo Autor, o
artigo 15 do projeto passa para 14. Todavia, entendemos, em face do que já
foi exposto na apreciação dás demais emendas do ilustre Autor, que esta deve
ser parcialmente aprovada, no tocante a supressão do item V do art. 15 do
prOjeto, nos termos da seguinte:
SUBEMENDA N• 2-CCJ À EMENDA N• 12, DE PLENÁRIO
Mantenha-se a supressão do inciso V do art. 15 do projeto, renumerado
pela presente emenda.
Justificação

9
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mandato contra o de V. Ex•, aqui, assino um termo, neste instante, e vou
mandar lavrar, ...
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA- ... se eu não apontar' os recursos para
que a matérai -não seja aprovada, m-esm6 estando todos os Srs. Senadores
aqui.
O Sr. Mauro Benevides -

Permite

V~ EX~

um aparte?

O Sr. Evelásio Vieira- V. Ex• estã desvirtuando, estã fugindo ao desafio.

O SR. BERNARDINO VIANA- Foi exatamente o que eu disse.
O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex• não honra o que diz.
O SR. BERNARDINO VIANA- Eu honro e quero que V. Ex• meres·
peite.
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O Sr. Evelásio Vieira- V. Ex' deveria preservar pelas palavras, pelas:
afirmações que faz.

O SR. BERNARDINO VIANA- O que eu disse foi que V. Ex• não es·
tava falando a verdade. Agora, V. Ex• não pode se exceder.
O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex' é que está faltando com a verdade. V. Ex'
não está sendo um p_~_rlamentar honr'ªdo, não está sendo um parlamentar digno, não está merecendo mais o nosso respeito. V. Ex• ia fazer as afirmações ...

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -

Eu solicito ao nobre Senador

Bernardino Viana que não cánceda mais apartes qtie o tempo de V. Ex• está
para se encerrar.

O SR. BERNARDINO VIANA- Sr. Presidente, em virtude do tumul·
to que" estâ na sessão, eu encerrarei para que não crie um tumulto maior. Muito obrigado.
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SENADOR AGENOR MARIA Distorções do modelo económicofinanceiro adotado pelo Governo.
SENADOR NELSON CARNEIRO- "Dia Internacional da Mulher".
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Inauguração, em Salvador,
do Museu Afro-Brasileiro.
I .5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM bO b!A DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
.
2 - DISCURSO PRONUNCIADO -EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Almir Pinto, proferido na sessão de 5-3-82.
3- RETIFICAÇÃO
-Ata da 5• Reunião, realizada em 8-1-82
4- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
-Ata de reunião da Comissão Deliberativa
5-ATA DE COMISSÃO
6- MESA OIRETORA

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
SUMÁRIO DA ATA DA 23• SESSÃO, REALIZADA EM ·13-1-82
RETIFICAÇÀO
Na publicação do Sumário, íeita nQ DCN- Seção I I - de 14-182, página 1 I 6; 2• coluna, no item 1.4.24,
Onde se lê:
1.4.24- Requerimento

N9 12, de prorrogação da sessão, pelo prazo de 2.759 minutos.
Aprovado.

Leia-se:
1.4.24 - Requerimento
N9 13, de prorrogação da sessão, pelo prazo de 2.759 minutos.

Aprovado.

ATA DA 8~ SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 1982
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIDENCIA DOS SRS. GILVAN ROCHA, JORGE KALUME E ALMIR PINTO

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

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Aloysio
Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa-José Sarne)'- Alberto Sflva- Bernardino Viana - Helvídio Nunes- Almir Pinto - Jos~ LinsAgenor Maria - Dinarte Mariz - Martins Filho - Hurriberto LucenaAderbal Jurem a- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante --Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrlo- Jutahy Magalhães- João Cal.rllon- Moacyr Dalla- Itamar Franco- Murilo Badaró- Henrique Santillo- Vaidon Varjão- José Ffagelli- Evelásio Vieira-...=....: LeriOir" vargaS- Octávio
Cardosu.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A lista de presença acusa o
comparecimentQ de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
.t lido o seguinte
EXPEDIENTE
OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N• S(6(82 (n' 07 (82-P(MC, na origem), de 5 de março, encaminhando
ao Senado cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário_ n9-92.169-9, do
Estado de São Paulo, .o qual declarou a inconstitucionalidade dõ_:ar"t. 54, ínciso I, letra e, da Constituição do Estado de São Paulo, no tocante às expressões uinconstitucionalidade e".
(À Comissão de ConStituiÇão e-justiça.)
AVISO 00 MINISTRO EXTRAOROINÃRh)PARA A
DESBUROCRATIZAÇÃO
N9 03/82, de 14 de janeiro do ccirrerite ailO-, encaminhando inform-ações
a respeito do Projeto de Lei da Câmara ri9 12, <ki98T (n' 38(19, na Casa de
origem), que altera a redação da Lei n"' 6.179, de li de deZembro· de -1974.
(À Comissão de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, projetos de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretário.

Sào lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 10, DE 1982
Permite âs pessoas jurídicas, deduzir do impOsto de
renda. as despesas realizadas com a manutenção de creches.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 As pessoas jur!dicas poderão deduzir, do respectivo
lucro tributável para fins de imposto de re~da, as despesas comprovadamente realizadas com a instalação _e manutenção de creches, desct·e que devidamente aparelhadas para abrigar1 assistir
e alimentar os_ filhos de suas empregadasJ da fase de amamentação até a Idade escolar.
Parágrafo único. Igual dedução P<Jderá ser feita em relação
a contribuições, devidamente comprovadas;- destinadas a creches
mantidas .PQr outras entidades.
Art. 2.0 A dedução a que se ref-ere o artigo anterior não
poderá _exceder, em cada exercício financeiro, isoladamente, a
5~ (cinco por ceilto) e, cumulativamente com a dedução da
Lei n.O 3.297/75, a 10% (dez por cento) do lucro tributável.
1\rl. 3.0 __ _:As _desp.e,sas não deduzidas no exercício financeiro
correspondente, poderão ser transferidas para dedução nos exercícios subsequentes.
Art. 4. 0

Esta lei entrará _eiP. _vigor na data de sua pub-licação.

Art. 5.0 Revt>gam-se as disposições em contrário.
Just!Iicação
A in.s.tituição de creches constitui hoje uma. das mais urgentes
e__jl,lStas reivlndlcações cta m_ulher trabalhadora.
O projeto visa a. instituir incentivos fi8cais para as empresas
que se dispuSerem manter ou auxiliar creches destinadas a filhos
de suas empr-egadas. Essas creches deverão ser aparelhadas para
abrigar, assistir e alimentar as crianças desde a fase de amamentação até a idade es_colar.
Tais incentivos serão_ representados por reduções do lucro
tributável das empresas para fins de imposto de renda. No mesmo
sentido já existem exemplos, em nossa legislação.
J!: o caso da Lei n.O 6.297, de 15 de dezembro de 1975, que
permite semelhante dedução para a realização de projetes de formação profissional, a.ssim como da Lei n.0 6.321, de 14 de Elibril de
1976, relativamente a programas· de alimentação do trabalhador.
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O objetivo social e o alcance desta proposição sã<>, de outra
parte, justificados por dua:s razões preponderantes, a saber:
I - Os arts. 389, § 1., e 400, da Consolidação das Leis do
Trabalho, embora obrigando as empresas a manterem_Iocais apropriados para a ~a, vigilância e assistência dos ·fllhos de suas
empregadas, são pouco_ abrangentes pOrque alcançam tão-somente
aquelas empresas com mais de trinta trabalhadoras ~ulher:es
(de idade _aclma de dezesseis anos) e também, pr:incipalmerite,
porque nada oferecem às mesmas crianças a partir do término da
amamentação até a idade escolar.
.. . . .
II - OS filhos de mulhere-s trabalhadoras, constituem, sem
dúvida, um encargo social que deve ser sua;>ol'tado tanto pelas
empresas (que cuidarão de manter creches), quanto pelo Estado
(que abrirá mão de parte dos recursos com que poderia contar).

§ 2.0 As despesas efetuadas, pe}as pessoas jurldlcas beneficiárias, com os aprendizes matriculados nos cursos de aprendizagem a que se referem o art. 429, da Consolidação das Lels do
Traba!ho, e o Decreto-lei n.• 8.622, de 10 de jaJ;leiro de 194&,
poderao também ser consideradas para efeitos de deduçiW.

Art. 3.0 As IsellÇões da contrlbUtção ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial .- S.ENAI - .I>révistas no art. 5.0 do
Decreto-lei n.• 4.048, de 22 de janeiro de 1942; art. 5.0 do Dectetolel n.O 4. 936, de 7 de novembro de 1942 e art. 4.0 do Debre·to-le!
n.O 6.246, de 5 de fevereiro de 1944, bem como as isenções da
contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - pre.v!stas no· art. 6.0 do Decreto-lei n.O 8.621, de 10
de janeiro de 1946~· não poderão ser concedidas cumulativamente
com a dedução" de que trata o art. Lo desta Le-L
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

O projeto. é, assim, de rigorosa justiça social e de relevante
interesse públ!co.
·

Nada mais justo do que util!zar o tributo. com que a função
social para enfrentar o problema das crec}les. FOf eiatamentk ÇQll+
este esp!rlto que o Governo instituiu as deduçõe.s, previstas nas
Leis n. 00 6.297, de 15~12-7·5, e 6.321, de 14-4-76, à:s empresas que
realizem despesas com projetos de formação proflss!c>nal e com
programas de alimentação do trabalho. Em seu eonjunto7 o montante dedutível de tais despesas não ultrapassa os 10% (dez por
cento) do lucro tributável, de acordo com o dlllposto no § 2.• do
art. 1.0 da referida Lei n.• 6 .321, de 1976.
O projeto, !gualmenre, não u!trapilssa aquele llm!te, razão
pela qual não compromete a arrecadação tributária, introduzindo,
apenas, mais um programa sociàl, cujas .despesas, comprovadamente reallzadas pelas pessoas jurídicas, siW suscetíveis de deduc
ção do imposto sobre a renda.

Por outrO lado, quanto à viabilidade da iniciativa do Çongresso
Nacional em relaçã;o às leis que versem sobre matéria tributária,
não há dúvida alguma de que a ele se r"CQnhe<Íe tal com:Petêric!a,
mercê do disposto no avt., 43, item I, da Oonstitu!ção, e considerando, sobretudo, ·que a reserva de iniciativa ao Presidente da
Repúbl!ca, constante do art. 57 da Constituição, refere-se às leis
sobre matéria financeira, que não se confunde com matéria tributária, consoante entendimentà da doutrina e da própriÍ!. comissão de Constituição e Justiça desta Casa, .em diversos pronunciamentos.
O <:Onte:údo àJe noS$ proposição é de -:ma.téria tributária
estando, pois, no âmbito de competência do COngresso .NacionaÍ
sua legitima iniciativa, pelo que esperamos vê~la aprovada.
Sala das Sessões, 8 de março de 1982. -- Franco Montoro.
LEGISLAÇlf.O CITADA
lJEli N.0 6.297, DE ·15 DE 1J1EZEMBR0 DE 1975

Dispõe sobre a dednç·ão do lucro tributável, para fins
de imposto sobre a renda das pessoas juiidicas, do dobro
das despesas realizadas em pmjetos de formação profissionais, e dá outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a segu!n te Lei:
Art. 1.0 As pessoas jurídicas poderão c!e<luzlr do lucro tributável, para fins do imposto sobre a -renda, o dobro das despesas
<lOmj:lrovadamente '"ealiizadas, no pe:riodo-base, em projeaos de
formação profissional, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho.
Parágrafo único. . A dedução a que se refere o caput deste
artigo não deverá exceder, em cada exercicio financeiro, a 10%
(dez _por cei>to) do lucro tributável, podendo as delJ!llesas não
deduzidals no exercicio financeiro correspondente serem transferidas para dedução nos três _exercidos financeiros subseqüentes.
Art. 2.° Considera-S<! formaçã;o prof!s.slonal, para os efeitos
desta Lei, as ativic!ades realizadas, em território nacional pelas
pessoas ju:ridi<>as beneficiárias da dedução estabelecida ,;o art.
1.0 que objetivam a preparação imediata para o trabalho de indivíduos, meriores ou maiores, através da aprendizagem metódica,
da qualificação profissional e do apE>rfeiçoamento e especial!zação
técmca, em todos os niveis. ·
§ 1.0 As despesas realizadas na construção ou instalação de
centrDs de formação profissional, inclu.sive a aquisição de equipamentos, bem como as de custeio do ensino de 1.0 grau para
fins de aprendizagem e de formação supletiva, do 2. 0 · grau e de
nível superior, poderão, desde que constan,.tes dos programas -de
formação profissional das pessoas jurtdicas beneficiárias, ser consideradas para efeitos de dedução.

PROJETO OE ..LEI 00 SENADO N• II, DE 1982
~ a discriminação contra a. mulher trabalhadora
permitindo Que ela possa retirar para fins de casamento
até metade do valor de sua conta do _FGT-8, sem necessidade de rescindir o contrato. de trabalho.

O COIUgresso Naclona.! dem"et..:
Excluau:n-oo da le<llra e dio item II oo <a:I1t. 8.0 da Lei
de 13-9-66, .as palawas "do sexo _:f.emd:nilno" .e dê-se ao
!rtem III a seguinte- redação:

Al1l!. 1.0
itt.0 '5.107~

oou

"m- àJ!IIl'!l-!11Je"' vigência do conWaito die· Wa.balho, a
conta oonrente .poderá ser .utl1izadia. .,.. tJCOrtrêncla das hipóúe;ses previstas ~ letnrus ''b", ''c" e "e" do molllo n
de5te mtlgo, sendo (}Ue, qu,run1o à última, "'nrovimenúação
· àieved. llmitrur-se à metad<> do saldo dispalúV>ll."
AI$. 2.0 IElsta lei entrará em vigoo- IJia <lata de rua publicação.
A:rt. 3.0 'HJevoge.m-se "" di.\lpo.ll!ções em conrorãm.

Justificação
O objetivo ·do presen<be projeto <'; ellmb:>a:r a; disCII"!minação
contra "' mulheT trabaJhadorru permitlndo q1lle ela rpoosa ~etimar,
pama fins dJe OOOOilllAIDto, a;té "' me·tade do vruor <le sua oonta. do
FGTS, sem ~ ele rescindir o oontro.1<> de waba.Lho.
Diz o ,ani. 8.0 , II, "e" da Lel:n.0 5.107, de 1966, que ,. mu.lh&
wabalhJadoiia, oo.sando-oo, poderá movimen+rur .. !l"EISjlleCtiV.. conta
v!noulacla do FGTS, paro. ~aze" 1'ooe às <1espeoos oom aJquilldção de
<!IIl.l<OWlJ. e autroas própl'las <lo enlace matrllnon.lal.
·
iMiaJS, pana; que a l!lJOvimentação l'eferJ<Ia possa OCQil1l"leX, é lin<l&spe<rwáv<el que o contralto de trabalho dia in~ seJa resclndiido, .ed.s. que a&siLm o exl!!O "' oom.binlação <lo mencÍIOlllado dispo3tltivo
\alinlea ''le") COll!l OIS lnclsos II e III, todios do ..rt. 8.0 dia Lel ttl.O 5.107,

de 1966, o último a estabelece.-, "verbis":
"m - diw:1aa:lte a vigência do oontmruto de- troa.balho, a
OOIIllba some<rute poderá ser utlli,._da "'"""""""êrw.:<a das hlpó,!Jesea previstas nas le•tra.s "b" e "c:' <lo !bem II dloote artigo."
A hipótese dia aJlnela. "e" (movimentação <la OOIIllba por mott!vo
de ea.l1alll.<mto de empregado do sexo f<llllinino) il1áo .está ai mencianla<la e, po!,s, não poderá <l!lll"-oo sem •que o contrato <le too;balho
esteja I1esc!ndido.
~, o que .se pretende com o jJQ"IeSielnbe projello é, .abJ:Ia;nd,rur
O eX<>lO&VO mlgo.r do reJOto legal vigentJe, paro. O fim dJe ficar permittdJa ·a utilização da oonoo. vmculac!a da mu.lher .tU1a;balhadana. que
-.enh!a •a oamrcre sem "' itllece&Sfuc!ade do· 110lllpimento do contl1aito
die. trabalho.
!1!: <bem veroade que há QPOO>to=. à medida aJq1lli ple!l.úeadia e
que eles costumrun 8\Wtentar seu ponllo <le vi51Ja oom o f<llllo de que
a vigente le·gislação ·do PIS-PASEP permite o le"MJ.tamento do
saldo pemtelliCien'e à mulher troa.balhadora prura. despesas de """"""
mento sem restrições.
·
·
. . OOnbudo, oo recllll"005 do PIS-PASEP 'dicsponivels são, gl€1l"almoote, ms!gnifloMJ.1les, mostra.ru!o-se ilwufic!entes ps!I'a f•azJer f.ace a
que eootumam ser !Indispensáveis às vésperas do·

:;:_as

=-

Tai<l são as 11azões qUI> """" <a:I:lllmaml. a "'P~osen1la:r a pre"""'te
prop<>sição à oonsldemção da Oa.s<a e com as quais contam.oo vê-la
aprovada e tra.nsformada em lel.
saLa das sessões, 8 de illiaii"ÇO <le 1982. - Senador Fmnco
Montoro.
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LEGISLAÇ!AO CITADA
Fundo de Gá.ra.ntia. do Tempo de Serviço

LEI N.o 5.107, 'DE 13 'DE SETEMBRO DE 1966

Amt. s.o o emprreg:ado poderá .utilizair a oomba. vlnculooa,
,segu1n'bes. CIOOl:CLições, conforme se üi&pru.::~er le:ll'),. ~gru.lameJJ~to:

=

__

I__,._ Rescindido o contrato _de trabalP.o, seja sem justa causa,
proVJada esta pel'" paga.m<mto àKJs V"aJ.o,,.., '"' qwe "" refeme o art. 6.0
por dieclamção da. <lllll.]lll'OOa.,
Mrucla por declsão <la. JU»-tiÇta. àKJ
Tl1a.ba.liho, seja. po.r ju.s;ta. ClaiU.Sa. noo 00!1m.'os dlo •amt. ~ da. OLT, seja.
por <l€1S$Çáo da. .atlvidaJCie àra empresa. ou pelo· téJJinino. <lo. oontra-to
de 1Jmba.lho por ~ estipulado, ou a.mcta. o oo.oo de a'])'Oõ<m1J('.<lor!'a
~a pela. prevldênda soo1al, a conta poderá. ser llvrelllle!>te

=

=

liiK>VIm<m.tada..

· - Reda.ção deste !tem obedece ao d.tsposto no Dtecu-eiD-lel
n.o 1.432, de 5 de derembro de 1975.
.
II - No caso-de rescisão, pelo ·empregado, sem justa causa,
ou p'ela empresa com justa causa, a conta poderá ser utilizada,
plj.rc!al ou totalmente, com a assistência do Sindicato da categoria
do empregado, ou na falta deste com a do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) nas seguintes
situações, devidamente comprovadas:
a.) aplicação àKJ capital <lllll atlv!<IOOe co~ in.cLustria.! ou
ag:ropecuá.rla, em que se ha..i1a. estabelecl<lo mdivldrualmellJtJe· ou em
~;

'

aqw..Ição de moradia própria e pagamento doo :r!eGjJeetlvas
preootJações Il.!l6 .te.mJos do oo:t. lO d~stq. lei
b)

9

dJe i97 ~ a ll"e<l~ão dooa pelJa. IJel

1;1.

0

6. 765, de 18 dJe ãerembro

n~dade

c)

greve e pre'lili!IDJbe pressool ou famdllar;
•aquisição de equipamento dJestlna.do "'- ativ!<IOOe dle o:JJatu-

d)

r.eza ·an.rtônoma.;

,

e) por motivo de casamento do empre&'ado do """" l'iem.inlno.
m -~ dl.Ll'SD:l.te "' VIgência do eontna.to de Jwabalho, a conta
som<mte poderá ser utlli2adla na ocol'rênc!a das rupóteses prrev!sbas
!ll3lS J.eitro<; "b" e "c" do Item n <lesite amtigo.
o

o

o

O

o· O

O

O

O

O
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(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 12, DE 1982
Dispõe sobre as atividades brasileiras no Continente
Antártico e dá outras providências.

O Congresro Nacional decreta:
Art. 1. 0 O Poder Executivo organizará uma expediÇão cientifica à Antártida no curso do corrente ano.
Parágiafo único. Os objetivos da expedição deverão atender
ao preceituado no "Tratado da Antártida", promulgado pelo Decreto 75.963, de 11 de junho de 197·5.
A·rt. 2.0 Os planos, projetas, programas de estudos e demais
atividades a serem empreendidas serão submetidos à prévia aprovação do Congresso Nacional.
Parágrafo único. Concluída a expedição, os resultados serão
comunicados ao Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob a forma tle minucioso relatório.
Art. 3. 0 Os telatóiios, informes científicos ou de outra natureza e demais dados recebidos pelo 'Poder Ex.ecutivo das Partes
Contratantes do Tratado da Antârtida serão comunicados ao Congresso Nacional no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 4.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 São revogadas as disposições em contrário.
Justificação
As regiões polares, tanto do extremo .norte do globo terrestre

quanto do extremo sul, constituem, ainda hoje, uma das poucas
zonas de vasta extensão territorial praticamente inexploradas e
escassamente conhecidas ou aproveitadas. O clima inóspito, a dificuldade eLe. acesso durante a maior parte do a,no, o volume
de recursos materiai-s e técnicos necessários à efetiva ocupação
destes espaços têm sido as principais causas que vêm mantendo
o homem afastado destas últimas frontei.ras terrestres.
Não obstarite as dificuldades -na_ttú;,3Is --eriContraQas, é_ c~es
eente o número de países que demonstram interesse na apropriação das extremidades do globo terrestre. Das pretensões em
conflito decorrem logicamente posições antagónicas no plano da
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pOlítica internacional. Se por um ··lado a controvérsia se re~ela
de•. mais fácil soluçij.o no que tange, às divergências específicas
atinentes a.o hemisfério norte, visto ser a calota ártica oonstitWda
basicamente de água oongelada, o que em tese afastaria_ de plaalo
qualquer possobilida.de de reivlnd.!cação territorial, por outro lado a
proximidade das grandes potências representa. jJor si só um permanente e g.rave fator de atrito. Prepondera;m ali temas ligados à
própria segurança nacional dos grandes blocos, aos interesses dos
grupos dominantes, enfim, à própria preserv~ão do equlllbrio
mundial de poder ta.! como hoje se encontra. es~tratlf!cado. Já na
outra extremidade do globo, as divergências entre as partes interessadas assumem contornos distintos. Praticamente, a. totalidade
dos países que confrontam com o círculo polar an tá.rtloo, têm
sistemas sócio-econômicos simUares, integram a chama::da "comunidade ocidental'', não existindo graVtO....s chog.ues no plano ideológico capazes de _gerar um clima de tensao grave. Os únicos
fatores sUscetíveis_ de _gerar. cU.vergêncf,as, pelo menos no plano
imediato, são aqweles ligados à e~ploração 'econômica das presumíveis riquezas existentes no sexto continente. Ainda assim,
devido às já apontadas dificuldades e grande custo de qualquer
empreendimento, tendem as antagonismos a se situarem, ao menos
por enquanto, num nível, abstrato.
A dificuldade em abordar os problemas atlnentes à Antártlda
começa pel"' própria. delimitação geográfica do ContJnente. A
~ronte!ra estabelecida pelo ckculo polar, a qual fixa. o têrmmo da
extensão dos dias e nQ!tes de 24 horas (66° 33'), .não po~e ser
llevada em conta já que deixa de incluir certas pa.rte.s importantes
tal como a Terra de Graham além de diversas ilhas que se
e.stendem até a. latitude de 45.0. O limite estabelecido pelo alcance
espacial dos gelos flutuantes é por demais impre.ciso para ser
aceito embora conte com !números adeptos. o critérlo'esta.belec!do
pelo geógrafo Otto Nordenskjold e que toma. como referência a
temperatura máxima de 10° positi~os para:. !> mês mais quente
do ano -carece igualmente de precisao cientlflca, embora por sua
amplitude permlta englobar tanto o -continente como os m,ares
e ilhas clrcunvizlnh3.9.
A parte continental propriamente dita da Antártlda, segundo
os especialistas, abrange 14 milhões de qullômetros . quadrados e
encontra-se envolta por um anel maritimo que s_e·alarga através
de 25- a 30 graus de latltud_e. caracteriza-se a região por sua
intensa massividade, sendo sua altura média da ordem de 2.000
me:.tros, chegando algutnas cadeias a ultrapassar os 4. 000 metros.
DeVido ao inten.so frio que assola _o continente, permanece a
Antártida quase _inteiramente recoberta por ''inlandsis", gros.sa camada de gelo que chega. a ultrapassar 1.000 metros de espessura.
Este lençol gelado dissimula o relevo subjacente e torna extremamente difícil o levantamento geográfico preciso.
Várias São as ordens de interesse que estão a estimular, com
crescente intensidade, as atlv!dades humanas ao sul da latitude 60"
Primeiramente, cumpre fazer menção ao relevante interesse
científico apresentado pela região. Numerosas expedições ·têm sido
enviadas com o fito de estudar os prohlemas atlnentes à geologia
gla'Ciologia, biologia marinha e terrestre, oceanografia, meteoro~
logla., . geofi.slca, climatologia, ecologia, etc.
· Para citar um Jexemplo que ·nos diz respeito diretamente,
cumpre lembrar que é ct:esta im-ensa massa de terra congelada,
que hã cerca de 200 milhões de anos se separou da América,
Africa e Al,IStrálla para forma-r ,o sexto contlnente, que. nascem
as correntes frias que assolam o nosso Pais. As condições climáticas da. Antá.rtida têm decisiva e preponderante Influência
nos níveis de precipitação pluvial e radioativa dentro das fronteiras brasileiras. Segundo· o abalizado testemunho do profes.sor
Aristides Pinto Coelho, est'Qdioso dos problemas da região e membro do Instituto Brasileiro de Estudos Antá.,tlcos, verificou-se, no
curso da volta de uma expedição científica à~ terras austrais, que
quando aquelas parag-ens apresentam oondiç.oes atmosfé·ricas calmas ocorrem períodos de seca intensa na r~gi~ costeira do Brasil.
Nestas o_ca:siões, as corren~s frias egressas da Antártida são
de tal forma débeis que acabam sendo derivadas para o inbedor
do Pais acarretando em conseqüência chuvas intensas na região
centro-oeste. Os estudos levados a termo ao longo dos anos demonstr:,uam que à prepond1erância das correntes aéreas na região
austral corresiX>ndem periodos de seca no Brasil de um modo geral
enquanto -a baixa pressão _gera elevado índice de precipitação
pluviométrica. Veja-se pois que tanto a agricultura como a pecuária,- alé~ dó ·setor -áe- tra_liSpoiites, têm interesse direto e imediato
·no cohheci,mento antecipadQ das condições meteoro-lógicas reinantes~ no âmbito polar.
No plano da oceanografia é re,conhecido que as costas brasileiras são afetadas constantemente pelas correntes marinhas que
têm o seu núcleo de formação nos mares que cirC'llndam o extremo
sul do globo terrestre. O fenômeno, como facilmente se depreende,
está a cond-icionar toda a movimentação dos cardumes que vivem
ao largo de Iiossàs costas.
Cumpre em segundo lugar fazer menção ao relevante interesse
estratégico apresentado pelo Continente Branco. Imagine-se que
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a m.onopolizacão de. todo o espaço situado ao sul do círculo polar
autártico por uma única potência poderia privar, ou pelo menos
colocar .em estado de dependênda, inúmeras nações no- que tange
a obtenção de dados e informes indispensáveis tanto ao .tráfego
mar!timo ·e aéreo convencional como à manipulação do sofisticado
ap...-ato bélico contemporâneo. Os dois últimos· confl!tos m1lndiais
provaram não só a importãncia estratégica das ilbas e arquipélagos subantárticos como a possibilidade de servirem de esconderijo de tropas, submartnos e_ até mesmo de equipamento militar.
O Brasil, na qualidade de Pais q11e possui o maior litoral do Atlântico Sul, não pode se omitir quanto à formulação de uma politica
global e. coerente com os nossos interesses vitais. IN'este particular
não é despiciendo ressaltar que, na eV'entualidade do fe_chamento
do canal do Panamá, todo o tráfego marítimo com o Oriente
pa,ssaria a . utilizar o estreito de prak.e, transformando nossas
costas em autêntico corredor de passagem a navios de todos os
pavilhões.
Mencione-se,. em terceiro lugar, o interesse econômico que
tem levado inclusive inúmeros .estados a po!ltular r<>ivindicaç&es
territoriais na região de sorta a melhor pro_teg.er suas p-re·tensões
SÕbre as cobiçadas riquezas do subsolo. Ao longo dos Séculos XVIll
e XIX-predominavam os interesses ligados à indústria pesqueira,
prii)c!palmente da foca e da baleia, mas já recentemente são as
perspectivas n.o ca,mpo m_in·eral que estão a de.spertar a cobiça
dos grandes centros ,econômicos. No principio do século, lllais prec!sam:ente em 1908, o <>Xplorador Wild, lastreado em pesquisas
científicas, dava conta dos prim_etros indicios da existência de·um
enorme depósito de carvão betuminoso na Antárt,!da Oriental>
Posteriormente, não .só foram confirmados os indícios como foram
descobertos veios de quartzo _e de pirita, grande quantidade de
cobre, sulfurceto de ferro e de chumbo, urânio, ouro, manganês,
prata, casiterita e galena. Pesquisas m-ais recen·tes indicam que os
depósitos de urànio e petróleQ são de tal magnltud·e que podem
representar cerca de 4U% do potencial energético não explor~do
do globo terrestre. Co:hquanto o acesso às_ ·c_ost_as autrais S'eja extrem-amente difícil durante a maior pa-rte _do ano __ e que o custo
de qualquer empreendimento extrativo seja elevadíssimo devido à
adversidade das condições climáticas, assumem estas· resérvas importância econômica considerável numa época em que. ·os tecurso·s
disponíveis de matéria-prima começam a escasser assustadoramente.
França, Grã-Bretanha, Noruega, Austrália, Nova Zelândia,
Chile e Argentina são algumas das nações que- postulam reivindicações territoriais sobr<e t~rras ao sul do paralelo 60°. OUtras como
os E.stados. Un1ctos d.J1. América e União Soviética parecem preferir
uma inte·rnacionalhação de _toda a _região. A partir da segunda
metade deste século, verifica-se o desenvolvimento de atlvidade.dlc
plomática ilo sentido de ame:pizar as divergências entr~ os di"~terso_s
estados, assegurando a utili~ç_ão pacifica da ãxe·a em beneficio d~
humanidade. _f?-eria utópico pr·etendex-se hoje ignorar o_ !ato de
que caminhamos a passos gigantescos no sentido da internacionalização de todos os grandes tema.S da atualidade. Poluição, desar-mamento,. economia, progresso- tecnológico_:a_clentífico sào temas
que inter·essam de forma idêntica aos povos dos cinco continentes.
Não mais se pode ad.mlti_r no mundo contemporâneo as _pequenas
querelas nacionais que no passado levaram os exércitos a empunharem armas e desencadear operações genocidas. A temática do
continente antártico não poderia ficar imune a tal_ ter,Ldência.. As
reivindicações territoriais, freqüe:p.temente com _superposição no
âmbito espacial, l-evaram certos Estados a desencadear ofensiva
diplomática no sentido de se es-tabelec_er um_ estatuto ju:;:ídico paxa
a região. Assim é que no curso da XI Assembléia Geral das Nações
Unidas, em 1956, •O governo indiano propôs a inclusão :p.a__ordem
do· dia de item relativo à questão antãrtica. Em 19'58 o mesmo
procedimento foi renuvado. -Malograram as du~ tentãt:ivas devido
às posições radicais assumidas por certos países que julgaxam-na
constituir ingerência indevida nos assuntos de sua economia interna.
'
·
EJescartada que foi a .sugestOO indiana, resolveram certas potências ence·~.ar entendimentos circunscritos ~_q_llele pequ_eno grupo
de estados que se julgavam ·com· cUreit-as· es"peciais em relação à
Antártida. Aproveitando o Ano Geofíslco Internacional de .1957/1958,
que corresp0ndeu a um esforço- êie cooperação não go-vernamental
por parte de divers-os organism_os nacionais_ me~bros çlo Conselho
Internacional das Uniões Cien,tificas, doze n~çºe_s (Argentina, Austrália Bélgica, Chile, Estados. Unidos, França, Japão, Noruega, Nova
Zelândia e .Uniã.-o Sul Af.Licana)- ofereceram_,apoio oilcJ_al, à.s e~e
dições e tentativas' de estabelecin'lento de bas~s. eapaze::;' de forti~er
dados de valor científico em relação ao continente aust~al. Ao término da jornfl.da cientifica, ·rerificando-o Departamento _de E.stado
dos Estados Unidos d~ Améri·oa que os soviéticos tinham a intencão de se estabelecer em caráter permane~te_ n~qu-elas paragens,
providenciou gestões junto às potênc1as 'partiCipes do8 éstudos e
pesquisas no sentido de_ çriar um regimé de oooper_ação estável oentre todos, sobretudo com o obj et!vo de assegurar a liberdade dep,squisa, o livre trânsito e a desmilitarização do setor. DQ metnorand:,O
distribuído pelo governo norte::-americÇtno .na __ _época, _depr-eende-se
facilmente o desejo de evitar viesse o Continente. Austral a ser
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motivo de novos atritos na já conturbada politica internacional.
O trecho a seguir transcrito é signifícativo quanto aos motivos determinantes da ã.ção diplomática:
"A situação atual na Antártida se cara•cteriza pela
existência de diversos conceitos juríd!eos, políticos e administrativos que dificultam a cooperação amigável, caso não
haja compreensão entr,e os inter.essados. Sete países têm
emitido reivindicações de soberania g.qbre partes da Antárticta, algumas das ql.'als são conoorrent~ e provocam fricções oc-asionais. Outros países têm interesses diretos no
continente. na ba.o::e das descol::ertas e exploraçõl?'s passadas,
proXlmida.de geo·gráf!ca, transportes mar!timos e aéreos e
outras considerações. Os _Estados Unidos tiveram_ desde
muito tempo, e continuam tendo, direitos e intere:::ses substanciaJs na Antárt!da.''
Concluindo a exposição, sustentou o governo americano a necessidade de se firmar u_m tratado internacional sobre a matéria
d,efinin(lo o ·status jurídico da regiã.''J, sendo esta a única maneira
de- Ee:-·._
·
- --u· •• -.prevenir_ desnecessárias e indes~jáYeis rivalidades
políticas nesse t-.6ntinente, e~tanC.o despesas antieconômicas consagradas à defesa de interesS'es nacionais e dirimir a
possibilidade de desentendimentos internacionais!'
Auó::' longas e difíceis negociaç-õe'5, reuniram-se em Washington,
a 15 de outubro eLe 1959, as doze potências que, por terem participado ativam-ente dos programas de investigação ci-entifica durante
o Ano Geofísico, foram as únicas julgadas aptas a serem admitidas
ac debate. O Brasll.pretendeu s'lla inclusão neste grupo mas enC"Ontrou firme resistência por _parte dq governo americano, o que
levou nossa Chancelaria a emitir uma nota de protesto, ao mesmo
tempo repudiando o critério de seleção dos paíSes convidados à
mesa ele negociações e lembrando que, tendo o Tratado InterAmericano de Assistência ReCiproca incluído a Antártida na área
de segurança militar do hemisfério- sul, nossa presença se fazia
obrigatória em qualquer entendlmento·versando sobre a área. Além
disto) reservou-se nOs.so País o direito d·e opinar· s-obre o assunto
ve.z que, possuindo -a. maior costa do -con'tinente, tem legítimos e
substanciais interesses na região. Ficou ainda expresso não nos julgarmos obrigados por qualquer deliberação que viesse a ser adotada, reservada a possibilidade de apresentarmos, a qualquer 'tempo,
as reivindicações pertinentes bem como o direito de livre acesso a
todo o Continente.
No curso da Conferência de Washington foram constituídos
dois comitêS - um científico e outro jurídico-político - com a
incumbência específica de redigir um anteprojeto de tratado segl)ndo as instruções recebidas. Todo este esforço resultou num
texto final que foi assinado a l.o- de dezembro de 1959 e que pa.ssou
a ser conhecido como Tratado da An tártida.
'(;! conveniente que se examine os principais dispositivos deste
ajuste _a__fi_m__ çle;_ de.terminarm_os oQS_ pontos fqndamentais sobre os
quais se ·assenta o estatuto jurídico do COntinente Austral.
A parte preambular do texto revela que três itens rece_beram
unan!mid.ade de ponto de vista,
Em primeiro luga~ deStaque-se o desejo- expresso de resê:rvar
as· terras polares do hemisfério sul para fins -exclusivamente pacíficos. Em segundo lugar ressalta o intere-sse em promoJYt:;r a pesquisa
científica em prol da humanidade - o que não _poderia deixar de
ee fazer :;t.compa.:nhar de previsão quanto à cooperação internacional.- Por derradeiro mencione-se_ o principio da liberdade -de _acesso
a OOC.Os os .s:etores da região cop.sagr~(lo que foi de forma inequívoca.
A parte dispos.itiva do acordo- c:onceitua "uso para fins pacificas" _excluindo tpda e qualquer possibilidade de utilização da área
para fins militares, englobadas dentre estas· as explosões ·nucleares _de toda __ so:r.te. e. para qualquer fim. Faculta-se a utilização de
pessoal e instalações_ pertencentes às forças armadas com finalidade
exclusiva~ente exploratória (art, l.O).
Pretende o pacto dispor '_'inter alia" isto é tornar suas provisões obrigatórias até mesmo para aqueles países que não foram
signatários do me~mo. 1\:ssb:p. é que ?S partes contratantes se comprometem a empregar todos ós esrorÇ()S neceS.sátios <t. ·-· para que
ninguém exerça na Antár'l{lda qualquer atividade contrária aos
princípios e propó.sitos" consagrados no texto (art. 10).
No que tange o âmbito de aplicação eSpecial do ajuste, ficou
determinado que englobaria ''a área ~ituada ao sul de 60 gra:us de
laUtuCe sul, in.clusive a.s plataformas de gelo" (art. 6). Portanto,
os chamados "ice-shelves_" _(gelos perm-anentes e imóveis) encontram._se incluídos, excepcionadas tão-somente as outras fOrmações
de água congelada (iceberg, etc. ".), visto serem assimiladas ao
alto mar para todos os efeitos.

No ãnibiOO da cOOperação cientifica, convencionou--se assegurar
ampla liberdade de pesqulsa a todos os interessados, ·liJO mesmo
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tempo que s.e previu o estabelecimento de uma cooperação permanente, a qual pode incluir:
- permuta de informações relativas -a planos e programa.s;
-- intercâmbio de pessoal especializado;
- reciprocá. comunicação de todas a.s observações e .resultados
obtidos pelos grupos nacionais de pesquisa; e
- possibilidade de livre utllização de todas as conquistas do
conhecimento humano.
Por outro lado, são previstas reuniões bianuais de carãter formal a fim de serem discutidos todos os assuntos de interesse
comum.
Em relação ao estatuto territorial, não= !oi possivel chegar a
um denominador comum entre ·aqueles que defendiam a possibilidade de exercício de di.:eitos soberanos s_qbre as terras au§trais e
os outros que sustentavam a tese da_ int~:rna.cionalização _da área
a ·exemplo do que existe para os espaços extraterrestres. A solução
encontrada foi a de colocar uma moratória sobre toda_ e qualquer
reivindicação desta ordem. Assim é que, se por um lado nenhum
dos signatários renunci-ou a qualquer direito ou ·pretensão já in'-"'0cada, comprometiam-se, por outro lado, a não deduzir novos pleitos
nem a ampliar os já existentes durante a vigência <io. tratado.
Releva notar. ainda no tocante ao estatuto t!2:rritorial, que os
países que tradicionalmente invocam direitos soberanos_ sobre determinados setores (Argentina, Chile, etc.) fizeram duas importantes concessões. Em primeiro lugar, concordaram em submeter-se a
um regime permanente de inspecções - "inclusive no tocante às
estações, instalações e -equipamentos" bem assim em relação aos
"navlos e aeronaves em pontos de embarque e de:;embarque" (~t.
7, alínea 3) -por observadores livremente designados pelos demais
países membros. Em segundo lugar, aventou-se que tanto os observadores como <> pessoal científico e respectivos acompanhantes ficariam "sujeitos apenas à jurisdição da parte contratante de _que
sejam nacionais a respeito de todos os ates ou omissões que realizarem.• enquanto permanecerem na Antártida. relacionados c.om
o cumpr:!mento de suas funções" (art. 8).
No curso do ano de 1975, resolveu o Poder Executivo submeter
à aprovação congressual o texto do acordo cujas dir.etri~ gerais
acabamos de traca·r .a, fim de ficar habilitado a aderir ao mesmo.
Até· hoje não se Sabe ao certo que mOtivos. levaram a. Chancelalja
nacional, após tantos anos, a mudar radical e repentinamente nosso posicionamento -em relação a um_ pacto que, à época. de sua
elaborar;ã-o, foi repudiado por entend_ermQ.S_ que fomos preteridos
no direito natural que tin'hamos de participar da re.spectlv~ negociação. l!: de se estranhar igualmente que não tenlJ,amo.s feito ·nenhuma reivindicação territorial antes do depósito do. instrumento
de ratificação, a :exemplo do que fi~xam_ outros paises. A partir
de então, como já salientamos, tornou-se Impossível deduzir qualquer pretensão desta natureza (art. IV, alínea 2).
o tema Alltártida volta hoje ao centro das. atenções porque
descobrimos, um tanto tardiamente, a imperativa necessidade de
encetarmos uma expedição cientifica à regi:_:í.o se é que desejamos
poder exercitar a plenitm~e dos direitos assegurados pelo tratado
que fixa a tutela legal dos espaços situados ao sul da latitude 60".
~ que os beni!fícios decorrentes da cooperação bem como a faculdad·e ·de part}.clpar, com voz ativa, das reuniões bianuais das Partes Contratant-es só é reconhecida aos. países qUe aderiram ao texto na-medida em que tenham demoOnstrado "seu interesse pela Antártida pela presença ali de substancial ativldade de pesquisa cientr1lca, tal como o estabelecimento de estação cientifica ou o envio
d< expodlção cient-ífica" (art. IX, item 2). Fixaram pois os membros ?riginários do clube antártico dispositivo dlscrimlnatór!o em
relaçao aos membros aderentes, posição em que hoje se encontra

o nosso Pais.

Conforme viemos de Empor, a situação com que se d,epira. 0
Brasil no tocante ao problema a:ntártico _é extremamente del1c.a.da

pois, se por um lado renunciou a uma série de direitos pote.statlvos
facilmente exercitáveis no plano internacional ao aderir ao mencionado tratado (reivindicação territorial, liberdade de exploração
das riquezas etc.), por outro lado encontra-se na iminência. de
não poder usufruir dos benefícios e privilégios assegurados às
demais Partes COntratantes visto não haver ainda pr<>oodido a
qualquer tipo de empreend·imento científico.
O Congresso Nacion"'l não tem tido ao longo de nossa história
particularmente no curso dos último-s anos úma V'OZ ativa ná
formulação~ da política externa da N-:tção. ·A :Praxe consagrada é a.
tcdos os titulas lamentável pois assuntos da: maior relevância
q:U~ ce-rtamente_ .irão inf~uenciar o destino de gerações futuras:
deixam de passar pelo crivo daquela instituição ,que tem por atividade precípua dispor sobre os destlnas_cte nossa gente consoante
a mani'festação da vontad-e popula:r e:xpres.s·a nas urnas.
!No que tange um assunto da magi'litude do ·ora versado, 3.1 ém
do imperativo de ordem politica que está a exigir uma constante
atuação parlamentax, a\ulta o aspecto juríctico-constittre.ional pois

1\tar~o

de 1982

não pode se admitir que o--Legislativo deixe de acompanhar .e Õpinar sobre tudo aquilo que afete ou possa af.etar os poderes ine··
rentes à soberania estataL
Em r-elação ao assunto- que ora tratamos, uma eventual
inércia da burocracia executiva poderia acarretar funestas conseqüências para o.s superiores intere;~ses do povo brasileiro. Estas
razões, aliadas às d1e·ma1s ·que enunciamos ao- longo das considerac;ões exp.endidas sobre o tema, nos levaram a firmar convicção
.subre a imperiosa necessidade d.e se organizar prontamente uma
, .~xp-e~Ução çientífica ao Contine,gte A.u~:t:r:.al bem como sobre a: conveniência de que todas_ as ações, planos, programas. e projetas em
relação ao assunto- s,ejam subfuetidos ao controle legis1 ativo.
Sala das Sess~, 8 de Il'l:arço. de 1982. - Itamar FrancO.
· LEGISLAÇ./1.0 CITADA
DElC!R!ETO iN.0 7'5. 963, [}E 11 :OE J'IJ[JH() DE -1975

·Promulga o Tratado da. Antártida.
Pre.Sldente da, Ii.epüblica, ··
Havendo o Con_gresso Naciona!l aprova-do, pelo .Decreto Legislativo n.0 56, de 29 de junho de 1975, o texto do Tratado da Antártida,
celebrado em Washington, a 1.0 de dezembro de 1959, ao qua! <>
Brasil adex!u a 16 de maio de 19'1'5;
·

-o

- Decreta que o Tratado, apénso por cópia ao prresente :Decreto,
seja executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
·Bra:silla, 11 de JÚ!ho de lS'liS; 154.0 da Index>éndêne!a e 87.o da
República. - ERNESTO GEISEL - Antônio Francisco Azeredo da.

Silveira.

'DRNI'AiDO DA. ANTA!Elii'!IIJA
Gove~os
F:rE~..D.c·e.sal Japao.

Os

da Argen!ina, Austrália, Bé!gica, Ohile, República
Nova Zelandia, Noruega, União da Mrica do Sul
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido da Grã~
Bretanha e Irlanda do Norte, e Estados UnWos da Améx!ca.
!Re<»nbecendo ser de inter~sse de toda a humanidade que a
Antártida continue para sempre a s-er utilizada: exclusiv.amente
para fins paciflcos e não se converta em cenário ou objeto de (!iscórdia.s internacionais;
!Reconhecendo as importantes contribuições dos conheclmento.s
científio.os logrados atJ:avés d"' colaboração internacional na pesquisa científica realizada na Alltártida;
COnvencidos de que o estabelecimento de uma firme base para
o "prosSeguimento e .desenvolvimento de tal colaboração com lastro
na liberdade de pesquisa cientãflca na. Antártida, confonne ocorreu
durante o A-no Geofísico Interna·cional. está de acordo com os
interesses da ciência. e com o progresso de toda a humanid-ade.
Convencidos, também,. de que um T~.atado que BllSegure a utilização da Antáxtlda somente pa,-a fins pacfflcos e de que o prosseguimento da harmonia Internacional na Alltártida fortalecerão
os .~ins e princípios corporificados na Carta da.s Nações Unidas;
Concordaram no seguinte:
Artigo I
I. · A Antáxtlda será utilizada, somente para fins paclf!cos.
Serão proibidas, inter alia, quaisquer medidas de natureza militar,
tais como o esta,belicemen to de bases e fortificações, a rea!lzação
de manobras militares, assim como as experiências com quaisquer
tipos doe armas.
2. O presente Tratado não Impedirá a ut!llzação de pessoa!
ou equipamento militar para pesquisa ctentlf!ca ou para qu,.lquer
outro propósito pacifico.
Artigo n
Persistirá, sujeita às disposições do presente Tratado, a liberdade de pesquisa cientifica na Alltártida e de colaboração para
este fim, com:orme exercida durante o Ano Ge<>flslco Internacional.
Artigo

m

1. A fim de promover a ·cooperação internacional para a

lJ':'Squlsa cler•tlt.i.ca na Antárt!da, C·JmJ previsto no artigo II jo
pr_~srnte- Trat;H.lu1 as Parte.s Contratantes concordam, sempre que
j)OSIS!vel e pratlcave!, em que:
a) a informação re!ativoa a planos para programas clentlfioos,
na Antártlda., será permutada a fim de permitir a máxima economia e efíclêncla das operações:
b) o pessoal clentmco na Antártlda, será permutado entre
e"P"dJções · e estações;
c) as obseniações e resultados científicos obtidos na Antáxtlda
serão permutados e tomados livremente utilizáveis.
2. Na Implementação deste artigo, será dado todo o estimulo
ao estebe!eclmento de relações de trabalho cooperativo com as
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agências especializadas das Nações Unidas e com outras organizações Internacionais que tenham !nteresJ>e cientiflco ou téctúco
na Antártida..
Artigo IV
1. Nada que se contenha no presente Tratado poderá ser
ln terpreta.do como:
a) renúncia, pzyr quaisquer das Partes COntratantes, a direitos
previamente invocados ou a pretensão de sobexarua territorial
na Antártida;
b) renúncia ou diminuição, por quaisquer das Partes COntratantes, a qualquer base ·de· re~vindicação de_ soberania territori.al
na Antártlda que possa ter, quer como resultado de suas ativida'des, ou de seus nacionais, na Antártida, quer por qualquer outra
forma;
·
e) prejulgamento da posição de quaisquer das Parles Contratantes quanto ao reconhecimento dos dlre>tos ou reivindicações
ou bases de reivindicação de algum outro Estado quanto à soberania territorial na Antártlda.
2. !Nenhum ato 0 u atividade que tenha 1ugar, enquanto vigorar o presente. Tratado, oonstituirá base para proclamar, apoiar
ou contestar reivindicação sobre soberarua territorial na Antárt!da,
ou para criar direitos de soberania na Antártida.. Nenhuma nova.
reivindicação, ou ampllação de reiVIndicação exl.stente, relativa à
sobexarua territorial ·na Antártida será apresentada· enquanto o
. presente Tratado estiver em vigor.
Artigo v
Ficam proibidas "" explosões nucleares na Antárt!da, bem
com<> o lançamento ali de Uxo ou residiaS radioatiV<>s.
2. No caso da conclusão de aoordoo lnternRcionals sobre a
utilização da energia nuclear Inclusive a.s explosões nucleares e o
lançamento de resíduos radioat!VQS, de que participem todas a.s
Partes contratantes, cujos representantes estejam habiDtados' a
pa11tlcipar da.s reuniões previstas no Artigo X, apUcar-se-ão à Antárt!da· as regras estabelecidas em tais acordos.
1.

Artigo Vl
As disposições do presente Tratado apl1ca.r-se-ão à área situada

ao sul de 80 graus de latitude Sul, !nclu.s!ve à.s plataformas de
geio, po~m nada no presente Tratado prejudicará e, de forma
alguma, poderá alterar os direitos, ou exercic!os dos direitos, de
qualquer Estad<>, de acordo com o direito internRclonal apUcável

ao alto-mar, dentro dRQuela área.

Artigo -VJI
1. A f1m de promover os obj e.tlvos e assegurar a observância
das disposições do presente. 'JJratado, cada PaJrle · COntratante,

cujos representantes estiverem. habllltados a participar das reuniões previstas no Artigo IX, terá. o direito de designar observadores para reaUzarem os tral>alhos de Inspeção previstos no presente artigo. os observadores deverão ser. nacionais das Partes
COntratantes que os designarem. os. nomes dos o)>servadores serão
·comunicados a todas as outras Partes Contratantes, que tenham o
ireito de designar observadores e Idênticas comunicações serão
feitas ao terminarem sua missão.
:!. cada observador, designado de acordo . com a.s disposições
do Parágraf<> 1. deste artigo, terá completa liberdade de acesso,
em qualquer tempo a qualquer e a todas as áreas da Antártida.
.3. Todas as áreas da Antártlda, lnclu.s!ve todas as estações,
instalações e_ equipamentos existentes nestas âreas, e todos os
navios e aeronaves em pontos de embarque ou desembarque na
Antártlda, estarão a todo tempo abertos à lnspeção de qua!.squer
observadores designados de acordo cotn o Parágrafo 1 deste artigo.
4. A observação aérea poderá ser efetuada a qualquer tempo,
sobre qualquer das áreas da Antártlda, por quaisquer das Partes
Contratantes que tenha o direito de designar observadores.
5. Cada Parte COntratante rw momento em que este Tratado entrar em vigor, informará às outras Parles Contratantes e
dai por diante darão noticia antecipada de:
a.) todas as expedições com destino à Antártlda, por parte
de seus navios ou nacionais, e todas as expedições à Antártlda organizadM em seu território ou procetlentes do mesmo;
I>) todas aa estações antárticas que estejam ocupadas por
súditos de sua naci'onalldade; e,
c) todo o pessoal ou equipamento mllltar que um pais pretenda lntroduslr na Antátida, observadas. as .condições previstas
no Parágrafo 2 do Artigo I do presente Tratado ..
Artigo vm

1. A fim de facilitar o exercício de suas funções, de conformidade com o presente Tratado, e sem prejuizo das respectivas posições das Partes. Contratantes relatiyam~nte à jurlsdf-

409

ção sobre -to.das as pessoa.s na Antártida~ os observadores designados de acordo com o Parágrafo 1 do Artigo VII e o pessoal cientifico intercamblado de acordo com o subparág:rafo l(b) do Artigo m deste Tratado; e os auxiliares que acompanhem as referidas pessoas, serão .sujeitos apenas_à _Jurisdição da Parte _contratante de que sejam nacionais, a respeito de todos os atos ou omissões qu~ realizarem, enquanto permanecerem na Antártida, relaclonados com o cumprimento de suas funções.
2. Sem prejuízo das disposições do Parágrafo 1 deste Artigo, e até que sejam adotada.s a.s medldas previstas no subparágrafo 1~~) do Arti~o IX, as Partes Contratantes int~ressadas em
qualquer ca.so de _Utig1o._ a respei_to do ex~rcicio de _jurisdição na
Antárt.i.da. deverão _cQn_sulta.r-se _çonl.untawente com- o flm de
alcançarem uma soluçào mutuamente aceitável..
1.

Artigo IX
Os repr€$entantes das Partes Contra_tantes, mencionadas

no preâmbulo deste Trata.do,_ reunir-se-ão na cidade de Camherra, dentro de dois mes~s após a entrada em vigor do Tratado, e
daí por diante sucessivam~nte em data{) ..e lugares. convenientes,
para o propósito de intercambiarem informações, c:ansultaren:t-se
sobre matéria de lnteres.>e comum pertinente à Antártida e formularem, considexarem e __ :reç.omeriÇ.~:~;~m a s~us Goyemos medi~
das concretizadoras do.s principias e objetivos do Tratado? inclusive aS norm.as relativas ao~
.a) u~o da Antártida som~nte para fins pacíficos;
!>.) fac!litRÇão de pesquisas cientJflcas na Antártlda;
c) facilitação aa cooperação internacional da Antártida;
d) fac!Utação do exercício do direito de !nspeção previsto no
Artigo VU do Tratado;
e) questões relativas ao exerelcfo qe juris!J!çã!) na Antártida;
f) preservação e _conservação dos recursos vi'vos na Antártida.
2. Cada Parte COntratante q_ue se tiver tornado membro
deste Tr-atado por adesão, -de- acordo com o _Artigo XIII, estará
habilitada a designar representantes_ para comparecerem às reun16es referidas no Parágrafo 1 do pres·en_te artigo, durante todo o
tempo que a referida Parte Contrat_ante demonstrar. seu interesse pela Antártida, pela promoção aH de substancial atividade de
pesquisa cientifica, tal como o estabelecimento de estação c!entü:ca ou o envio de expedição cientifica.
3. os relatórios dos observadores referidos no Artigo vn do
presente_ T_rata-do deverão_ ser tra~mitiçJos aos_ representantes das
P~rta_s__,. _Contr_a_~an+..es que_ P,articiparem,_ das __r~uniõe.s previstas no
Parágrafo ·1 do presente artigo.
4. As medidas previstas no Parágrafo 1 deste artigo tornarse-ão ffetivas qUando aprovadas por -~das a.s Partes__ Contratantes, cujos representantes .estfv,erem a11tori2]ados a participar das
reuniões em que s_ej aro e~tudadas tais medidas.
5. Todo e qualquer dfrelto estabelecido no presente Tratado
poderá ser exercido a partir da data em que o Tratado entrar em
vigor, tenham ou não sido propostos,- considerados, ou aprovados,
conforme as disposições deste Artigo, as medidas destinadas a
facilitar o exercício de tais direitos.
Artigo X
Cada uma das Partes Contratantes compromete-se a empregar os esforços apropriados, de conformidade com a Carta das
NaÇões Unidas, para que ·ntnguém exerça na Antártlda qualquer
atlvidade contrária aos principlos e propósitos do presente Tratado.
Artigo XI
1. Se surgir _qualquer controvérsia entre_ dUas ou. mais das
Partes Contratantes, a respeito da interpretação ou aplicação
d_o presen_te Tratado, estas Partes Contratantes se- consultarão
entre si para que o··-ctissidiO se resol_ta. _RQr _negociação, investigação, mediç§o, conciliação, arbitramento, decisão judicial ou outro
m~o pacifico de sua_ esco~ha.
2. Qualquer controvérsia dessa natureza, que não possa ser
resolvida por aqueles meios, será levada à COrte Internacional de
Justiça, c.om o consentimento, em cada caso, de todas as Partes
interessadas. ~o_rém_ se não for obtido um_consenso a respeito do
encaminhamento da. controv:él:$ia,. à .Corte. Internacional, as Partes
em_litígios não se eximirão_ .da resppn,saQilldade de continuar a
:rrocurar resolvê-la por qualquer_ dos vários meios pacíficos referidos- no Parágrafo 1 deste artigo.

Artigo

xn

1. a,) O presente Tratado pode ser modificado ou emendado em

qualquer tempo, por acordo unânime das Partes Contratantes
cujos repres-entantes estiverem habilitados _a participar das reuniões preYi!ta.s no- Artigo :Q(. Qualquer medificação ou emenda
entrará. em vigor quando o Governo d_eposftário tiver recebido co-
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nnmicação, de toda-s as Partes Contratantes, de a haverem ratificado.
b) Tal modificação oU emcn~a'- daí por_ diante, entrará em
vigor__em r'2lação a qualquer outra Parte. Contr~te- quando o
Gn'Vel'no depositário receber notícia de sua ratifi-cação. Qualquer
Parté Contratante de que não se tenha notícia de haver ratificado, dentro de dois anos a partir da data da virgência da modificação óu emenda, de acordo eom a disposição do Subporágrafo 1 (a) deste artigo, será considerada como se tendo retirado
do pte3ente: Tratado na data da .expedição daquele prazo_.
2. a) Se, depois de decorridos trinta anos-da data da vigência eLo pr~.c::cnte Tratado, qualquer das Patte.s Contratantes, cujos
repte.sentantes estiverem habilitados __a participar das reuniõ_es
prevista.r; no Artigo L~, assim o requerer, em ·cort1unicação dirigida
ao Governo depositário, uma con!erência de todãs as Partes Contratant-es será realizada logo que seja praticável para rever o
f1mcionanumto do Tratado.
b) Qualquer modificação ou emenda -ao presente Tratado,
que for aprovada em tal conferência pela maioria das ParteS
tContratantes nele representadas, iilcluslve a mai-oria daquelas
cujos representantelil estão habilitados a part~cipa_r d~_ reuniões
previstas no Artigo Ix:, será comunicada pelo Governo depositário a todas as Partes Contratantes imediatamente após o término. da conferência e entrará em vigor de acordo com as disposiçqes do Parágrafo 1 do presente artigo.
c) Se qualquer modificação ou emenda não tiver entrado em
vigor de acordo com as disposições do SubparágraJo 1 (a) deste
artigo, dentro· do período de dois anos após a data de sua comunicação a todas as Partes contratantes, qualquer Parte contratante 1'oderá, a qualquer tempo após a expiração daquele prazo,
comunicar ao Governo depositário sua retirada do presente Tratado e esta retirada terá efeito dois anos após o recebimento da
comunicação pelo Governo depositário.
Artigo Xlli

à ratificação por todos
os Estados signatários. Ficará aberto à adesão de qualquer Estado
que for membro das Nações Unida.;; ou de qualquer outro Estado
que po3Sa ser -c-onvidado a aderir aD Tratado com o consentimento
de todas as Partes contratantes cujos representantes estiverem
habilitados a participar das reuniões previstas no Artigo IX do Tratado.
2. A ratificação ou a adesão ao presente Tratado~ será e!etuada por cada Estado de acordo com os~ seus prcrcessos constltuelonal.s.
3. Os instrumentos de ratificação ou de adesão estão depositados junto ao Governo dos Estados Unidos da América, aqui
designado Governo depositário.
. 4. O Governo depos!tá'rlo Informará todos os Estados slgna'tári'os e dos aderentes, da data de cada dep(islto de !nstr)lmento
de ratificação ou adesão e da data de entrada em vigor do Tratado_ ou de qualquer emenda ou modificação.
5. Feito o depósito dos Instrumentos de ratificação por todos
os Estados signatários, o presente Tratado entrará em vigor para
qualquer Estado aderente na data do depósito do Instrumento de
1.

O presente Tratado estará sujeito

adesão.
6. O presente Tratado será registrado pelo Governo depositário, de conformidade com o Artfgo 102 da Carta das Nações

Unidas.

Artigo XIV

O presente Tratado, feito nas linguas inglesa, fr·a.nc~esa. rUSsa e espanhola, em versões iguabnente idênticas, será depositado
nos arquivos do O<>verno dos Estados Unidos da América, que
enviará cópias aos Governos dos Estados s!gnatárt:os e aderentes.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de FinançasJ

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Os projetes lidos serão publi·
cados e remetidos_ às _comissões_ competentes. (Pausa.)
A Presidência comunica que, nos ternios do art. 278 do Regimento Int_erno, determinou o arquivamento do 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 n' 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos
Políticos- e na Lei n9 5.782, de 6 de_ junho de 1972, por ter recebido parecer
contrário. quanto ao mérito, da Comissão a- que foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) que vai ser lido relo Sr. l'i'~SecretCirio.

Sobre a mesa, requerimento

l\larço de 1982

E lido o se&_uinte ~~- -~~--

REQ(IfRIMENTO N' 37, DE 1982
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições da Ca~
s;,t_,_:..L.~ :-~eguinlc.s homemtgcns pelo falecimento do ex~Senador Renato Franco:
a) insen,:ào em ata de um voto de profundo pesar:
h) <.tpresentação de condolênciãs à família c ao Estado do Pará.
Sala d<.~s Sessões_,_ S de março de 1982. --A/oysio Chares.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Este requerimento depende de
v_otaçào, cm cujo en_cami~hamento poderão fazer uso·p.a palavra os Srs. Sena~
dores que o dt:sejareiil.

O Sr.

Alo~sio

\bales -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rochu) - Para encaminhar a votação,
ço_nc;_cdo a paluvra ao nobre Sr. Senador Aloysio Chaves.

O SR. AI.O\'SIO CHA \'ES (Paru eocaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~.::.;:
Onteh1, anks de retirur~me de Belém, fui surpreendido com a triste notíci:..L, nas primeiras húras de doming~, _áópassamento do eminente brasHeiro,
ex-Senador da_ Repúbli<.:a, Dr. Renato Franco. Este_ extraordinário paraense
reçolhCra-se ú noitê de dorilingo- páru o seU repouso, e deste passou à eterni-

dudc.
João Renotto Franco, nasceu em 22 de junho de 1895, na ddadc Belém·~
Est<tdo do Parú. Filho do Sr. João Vi,çente Franco Júnior e de D. Deolinda
Noronha Franco.. F;.licccu, portunto, c_om _87 anos incompletos.
Proft:ssor de Cii!ncia:\ Físico_-Químfcas, Farmacêutico, Cirurgiãodentist;J. Advogado, Jornalista e Eçonomista.
Fundador, DirctLlf e Professor do Ginásio Acadêmico, ex-Escola Acadêmic:.t, ü Rua Humuitú, 60 (antigo), no Est!J.do da Guanab<~,ra, ex~Diretor e
Profl.'!:-.sor do twdiciona! Colégio Paula Freita:\, no Estado da Guanabara.
Em seu Est<.ldo !1~.\t:.li_ foi Se:cretúrio da Escola de Farmácia do Pará, Professor Catedrútico c Diretor do Ginásio Paes de Carvalho, da Faculdade de
Odontologia da Universidade do Par?t, Secretário-Geral de Educação e Cultura, V ice.. Presidente: c Conselheiro do Conselho Estadual de Educação, Jornalisra, Diretor e fund<.tdor dojornul A Vitória, um dos fundadores da Facul~
~_'_!_de de_ 09o_nl~_lt.;~g:iac da Faculdade ~!!_M_e_ç[ic_ina, hoje integradas na Facul~
dadc__ do Par_ú,_ Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Parã e
Vice-Governador do Est:..tdo.
No úmbito fedÚal, foi Presidente e Diretor da Caixa Económica Federal
do Parú, por 15 anos.
Ex-Pr:_csidente e _qrganizador do Partido Constitucionalista. Revolucionário de 1-924, 1936' C-(932. Prcsiden_te, por três vezes, do Partido Trabalhista
Brasileiro, set,·i."to do Parú. Por C{Jil-..,-;-ite peSSO-ri!'dO' br.-Ceilllio Vargas, então
Pre~idente

da

Repúbli~o:<L

Eleito pela extinta ARENA, ocupou a vaga deixada pelo Senador Lobã9
da Sílvciru. tendo coim) Sup!ente_o_S_r_. -Flávio GUy MoreTra. SeU mandato terminou em 31 _de janciw de 1979. No Senado, entre outros, exerceu _os seguintes cargos:
-.-Eleito J'i' Suplente de Secretário da Mesa Direfora do Senado, em fevereiro de 197L A partir de setembro do·mesmo ano, até
janeiro de 1973, exerceu em caráter permanente as funções de 49Secrctúi"ío--da Mesa do Senado.
- Designado membro titular das Comissões de Economia e -de
LegislaJ.,:Jo Social, em fevereiro de 1973.
- E_Lcito n_ova_fJl_el}ü:~__ _s_liplente de Secretário da Mesa Diretora
do Scrl<.~do, em fevereiro de 1975.
-Designado membro titular das Comissões de Economia, de
Edu<.:ação e Cultura e de. Redação; e, suplente das ComisSões de
Agricultura, de Assuntos Regionais e de Constituição e Justiça, em
março de 1975.
-Eleito V ice-Presidente das Comissões de Economia e de RedaçUo, em murço de 1976.
-Designado membro titular da Comissão de Assuntos Regionais, em março de 1976.
-Passou a exercer, em caráter permanente, a Presidência dã
Comissào de Economia, _em junho _de 1976.
- Eleito 41l-Secretário d-a Mesa Diretora do Senado, em fevereiro de 1977.
-Eleito 29-Vice-Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamenem_ março de 1977.
-Eleito membro d_9 Conselh_g da Associação Interparlamentar de Turismo, em 1977.

to

Latino-ameri~no,
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O Senador Renato Franco, representando o Senado participOu
das seguintes Missões Oficiais:
Missões Externas
-Designado em abril d_e 1972 para representar o Senado nos
funerais do Deputado Pedro Carneiro, ocorrido em .Belém, Estado
do Pará.
- Designado, em outubro de 1973, para representar o Senado
na I I Exposição- Feira Agropecuãria do Estado_ do Amazonas, realizada cm Manaus.
Missões no Exterior
-Designado em agosto de 1973, _para integrar a-Delegação do
Grupo Brasileiro à 61 ~Conferência da União lnterparlamentar, realizada cm SantTãgO do Chile.
-Designado em outubro de 1973, para integrar a Delegação
Brasileira convidada pelo Governo da Romêniã-;-para v1Siia dr!"intercâmbio àquele país.
-Designado, em novembro de 1975, para integrar a Delegação BraSileíra à 11 Conferência do Parla~ento_Europeu e Parlamento Latino-americano, realizada im Luxe-mburgO.
-Designado, em setembro de 1976, para integrar a Delegação
do Congresso Nacional à Conferência Interparlamentar realizada
em Madri, Espanha.
- Colaborador de vários jornais e revistas de Belém, tais como Folha _ifo
forte, A Província do Pará. O Estado do Pará, A Semana, etc.
Pelos notáveis serviços já prestados ao País foi detentor de inúmer;S condecorações, conio, medalha do_Pacificador, Ordem do Congresso Nacional,
Medalha Relevantes Serviços ao Estado do Pará, Professor E:mérito da Faculdade de Odontologia da U nivefSidade Federal do Parâ, Professor do Ano
de 1967 do Pará, Benemérito da Associação dos Ex-Cóffibatentes- dO_ Brasil,
além de muitos outros tltulos de bene_me_rência de vártas.assoçíações de classes e beneficentes, e ·alguns de Governos Estrangeiros.
Fundador do PDS no Estado_ do Pará, era membro do DfretóriO_ ReSlonal do partido.
No volume em que reuniu pronunciamentos e pareceres de 1974 a 1975,
o consagrado Oliveira Bastos, Jornalista que tanto honra_a imprensa nacional
e a do meu Estado, no prefácio, escreveu as _seguintes palavras:
Em nenhum outro lugar, como no Senado, é possível encontrar
uma comunidade que se caracterize, tão fundamentalmente, por
aquele "saber de experiência feito" a que se refere Camões. Porque
antes de chegar ao Senado cada um de seus membJ::'OS percorreu, sem
exceção, um caminho de triunfos públícos que o tornou um eleíto,
tanto do ponto de: vista eleitoral como da fortuna ..
O Senador Renato Franco é um magnífico exemplo disso. Jornalista, professor e administrador, ele conseguiu construir, ao longo
de sua vida, uma legenda de homem eficiente e de homem civilizado,
que o fez patrimônio da cultura paraense. Ele não é Senador por nenhum golpe de audácia e, muito menOS, por qUalquer desses expedientes em que os arrevistas trocam a alma por um mandato popular. Ele chegou ao Senado como homenagem da classe política paraense ao que ele representa como expressão do caráter, da inteligência e de um saber viver que é, no fundo, um saber servir.
O Sr. Gabriel Hermes -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES -

Com muito prazer.

Chav~s, foi realmente
com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo
e companheiro, o ex-Senador Renato Franco. Tive a felicidade de conhcê-lo
jovem., ele professor das gerações entre as_ quais contam-se homens hoje .da
maior representatividade do nosso Estado como V. Ex~ e o Senador Jarbas
Passarinho, e outros ilustres conterrâneos nossos, professor do Gin_âsio Paes
de Carvalho. Depois, pelos anos de 1930, eu jovem, tive contato coin Renato
Franco dando apoio ao_s jovens contra os movimentos_ políticoS daquela época, porque a juventude não se conformava com o estado de coisªs que-Ocorriam. Renato Franco tornou-se, nesta altura, um homem admirado, estimado
pelos jovens, pelos estudantes. No decorrer de sua longa vida, muitos foram
os nossos encontros, os nossos conta tos, sendo um em J952, quando Renato
Franco foi lançado Prefeito de Belém, e nós pudemos dar o nosso apoio e
acompanhá-lo numa campanha toda ela doutrinárra, toda ela coberta da melhor forma política que se pode desejar num sistema democrático·. Depois foram os nossos encontros políticos a partir de 1964, quando Renato Franco
chegou a v ice-Governador do Estado, e depois, como V. Ex• muito bem disse,
numa homenagem da classe política, numa homenagem dos seus companhei~

O Sr. Gabriel Hennes- Nobre Senador Aloysio
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rns~-üazido ao Senado da República, onde deixou, na sua ,passagem, uma
imagem mUito boa de nosso Estado, servindo em várias COmissões e particípando tambêm da Mesa do Sena-do. Junto às palavras de V. Ex• a minha homenagem que, tenho certeza, é a de todos os bons_ paraenses, por esse homem
que foi mestre, político e um amigo do seu Estado, nosso Pará.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador
Gabriel Hermes. V. Ex~, que foi companheiro de Renato Franco nas atividades parlamentares, privilégio de que não pude desfrutar, bem pode avaliar a
imensurável perda que representa o seu desaparecimento para o nosso Estado.

O Sr. Evelásio f'}elra -_Permite-:: V.

Ex~

um aparte?_

O SR. ALOYSIO CHAVES- Pois não, nobre Senador Evelásiri Vieira.
O"Sr. E1'eiásio Vieira- -Em 1975, -chegando a esta Casa, encontramos o
Senador Renato Frunco,, e o primeiro contato ca_usou-nos uma impressão
profunaa~ porque conStatamos de imediato tratar-se de um homem revestido
de um caráter fir.me, de um homem honesto, de um homem profundamente
voltado para os problemas do seu Estado e do seu País. Provavelmente pela
s-ua idade já avançada, não era homem de tribuna, mas foí um parlamentar
atuante nas comissões-técnicas, Era de tratart:~-ento fid_algo para com seus amigos, para cOm os seus cOlegaS, tiro horhe_õl de umagrinde educação, que sabia
estabelecer-O diálogo num alto ~ível. _Foi, sem dúvida, Um Se_nador que honrou o Pará, que honrou esta Casa, e flesta oportunidade, não apenas nós, pessoalmente, mas as Oposições, a exemplo do seu Partido, o PDS, choramos o
desaparecimento desse grande homem público do Pará, desse grande brasileiro que procurou, em todas as oportunidades, encontrar tempo para pugnar,
com a sua inteligência, o seu talento, a sua dedicação, por um Pará maior, um
Brasil mais desenvolvido. Registramos o nosso profundo pesar pelo desaparecimento do dileto, honrado,amigo e companheiro de lides parlamentares,
Senador Renato Franco.
O. SR. ALOYSIO CHAVES - Muito grato a V. Ex•, nobre Senador
Evelásio Vieira, ilustre representante do· Estado de Santa Catarina. V. Ex~
ressaltOu um dos aspectos mais positivos da personalidade de Renato Franco,
sobretu-dO Coino _Senador.
Outro jornalista paraense, o Sr. Ossian Brito, tarribém numa nota à obra
publicada condensando os trabalhos desse ilustre Senador do Parã, escreveu,
referindo-se à participação de Renato Franco no plenário e à sua atuação no
Senado, de maneira geral:
.. Não é daqueles que vai, sob qualquer pretexto, à tribuna.
Não. Fala pouco. Porém, o seu trabalho é nas Comissões Técn"iC:as
.,.... Direforia, Economia, Legislação Social e nas Comissões Mistas
do Congresso - ~·onde se desenrola o trabalho silencioso do Parlamento".
Essa mesma apreciação jã havia sidO feita, como vê V. Ex*, com lucidez e
com acuidade, por um ilustre jornalista da minha terra.
O Sr. _Itamar Franco -

Permite V.

O SR. ALOYSIO CHAVES -

_ex~

um aparte?

Pois não.

O Sr. Itamar Franco - l! com tristeza que falamos de Renato Franco·.
Quero ti"ansinitir a V. Ex•, a pedido do Líder Humberto Lucena, neste instante, em nome da Bancada do PMDB, a nossa profund~ consternação. Conheci
Renato Franco, como o Senador Evelásio Vieira, quando ·aqui chegamos ao
Senado Federal, em 1975. De pronto vimos nele o homem público, sobretudo
aquele homem respeitador, independente da sigla partidária, homem traba~
lhador, honesto, com acendrado amor à causa pública. Não lhe importava a
idade avançada. Era como se fosse um rrioço a tr3bãlh3.r para seu Estado e
para o Brasil. Era esta a imagem que nos impregnou desde o início Renato
Franco - um professor; um grande mestre-escola, sobretudo um brasileiro
que amava o seu País e pelo Seu País aqui, no Senado Federal, lutou denodadamente na defesa do seu Estado e pelas causas do Brasil grande que queremos. Portanto, em nome da bancada do PMDB, receba V. Ex~, o seu Estado
e a família de Renato Franco a nossa profunda tristeza pelo desaparecimento
desse grande brasileiro e grande amigo.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Agradeço ao eminente Senador Itamar
Franco, representante de Minas Gerais, a solidariedade que traz, neste momento, ao meu Partido e, em particular, a sua representação nesta Casa, pelo
desap8.r"ecimento de Renato Franco. O prOnunciamento de V. Ex•, como os
de outros ilustres parlamentares, há ~e ecoar em meu Estado e calará profundamente no coração e na atmã. de todos os paraenses.
O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Pois não, nobre Senador Jorge Kalume.
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O Sr: Jorge Kalume - Homem da Amazônia e admirador de Renato
Franco, que conheci há mUítos anoS,- ilão poderia deixar de me solí_da_rizar
com esta homenagem que V. Ex• presta, neste momento, à figura edética de Renato Franco. Todas as funções que exerceu, Renado Franco soube
desempenhá-las com honradez, com honestidade e até com humildade. Daí
por que a minha admiração pelo grande colega que foi Renato Franco._
O SR. ALOYSIO CHAVES- Senador Jorge Kalum_e, as palavras de V.
Ex' vêm aO encontro das considerações com que encerro este pronunciamento.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo realçar, ao prestar a Renato Franco esta homenagem em nome de meu Estado, na sua personalidade, dois
traços que o tornara um homem invulgar _na _O_Qs__s_a época, destacando-o naturalmente entre seus pares: sua inexcedível b_ondade, que ressumbrava de todos os seus ates e atitudes, ao lado de uma simplicidade irrepreensível, natural, espontânea, que, por ser assim, o faiia logo apreciado por todos.
A morte de Renato franco trouxe a dor e o sofrimento ao coração de todós os_paraenses.
Chamado à presença de Deus, lá se encontra, como todos os justos.
O Pará, sem exceção, pranteia-o, embora sabendo que- como ensina o
"Eclesiastes"- todas as coisas têm o seu tempo e todas elas passam debaixo
do céu segundo o tempo que a cada uma foi prescrito.
Renato Franco cumpriu seu lempo, entre nós-, mas deixa seu nome consagrado nesta Casa e gravado de_ maJ~eira irp_perec~_v~l na !fistóri_á do P~~â,
como um de seus mais ilustres filhos em qualquer época. (Muito bem!J
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALOYS/0 CHAVES EM SEU DISCURSO:
....

UM SENADOR RESPEITA O POVO QUE O ELEGEU

Ossian Brito
Conheçi João Renato Franco quando estudante. Em 1931, ele era o diretor do ~·Ginásio Paraense", hoje "Paes de Carvalho". Eu, cal~uro. Gostava
de vê-lo tratar com os menores, assim cOmo os maiores da quinta série, a última. Toda a estudantada apreciava o diretor. Houve uma briga com os bombeiros, na Boulevard. Um grupo de ginasianos, num domingo à tarde, se desentendeu com um bombeiro de serviço na Boulevard. Naquele tempo, o
ufoo(iflg", aos domingos, era na Boulevard, chupando picolés. O _incidente
foi sério. O diretor "resolveu o assunto sem prejUdicar riinguéffi. DePOis, estourou em São Paulo o movimento constitucionalista. E daqui partiu uril grupo para lutar ao lado dos revoltosos. E lá estaVa Renato Franco ao lado dos
revoltosos, pela democratização do País. A revolução de São Paulo não foi
brincadeira. Cinco meses de fogo; depois, em 1943, ele reapareceu em Belém,
trazido pelo interventor Mllgalhães Barata, com quem se reaproximara. No
episódio de São Paulo, ficaram em campos opostos. Renato Franco foi, em
1943, diretor da Educação. Eu, repórter, cobrindo o setor do governo. Mais
de perto fiquei conhecendo o homem exemplar. Durante o teinpo em que viveu no Rio, um dos meus irmãos, Wilson, era colega de_ um seu filho, João
Alberto, na Escola Militar de Realengo. Pertenciam· à mesma turma. As folgas passavam juntos, em casa do mestre Renato, a esta aliura interessado
num colégLo do Rio.
Em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas, o presidente José Unhares
escolhe Renato pra pref>idir a Caixa Económica Federal do_ Pará, que adquirira autonomia. E Renato convida meu pai para auxiliá-lo na organização da
Caixa. E a uril outro irmão, já falecido, o inolvidável engenheiro e matemático Rui Brito, foi confiada _a tarefa de ser avaliador da Caixa. E _os anos passando. R~nato mostrando que a Caixa do Pará figurava num dos primeiros
lugares nó Pais.
Mesmo dirigindo a Caixa, Getúlio Vargas escolheu-o para pôr o PTB d_o
Pará nos eixos. Ele, com aquela sua calma, foi levando o barco, aquele saco
qUe ninguém entendia. E saiu-se bem.
Com a Revolução de 1964, lá vai Renato, pouco depois, chamado para
Vice-Governador do Estado, ao lado de Alacid Nunes. Foi a homenagem de
reconhecidos ex-alunos. E, por isso; também, logo ao findar o mandato, a sua
indicação para o Senado.
A_go_ra, o mestre Renato dá ao povo paraense, aos seus eleitores uma satisfação. Reuniu num livro, que denominOu ''Trabalhos Parlamentares",
tudo o que fez, nos anos de 1971 a 1973, n-o Seriado. Acompanho a atuação de
Renato Franco no Parlamento. Não é daqueles que vai, sob qualquer pretexto, à tribuna. Não~ Fala pouco. Porém, o seu trabalho é nas comissões Técnicas - Diretoria, Economia, Legislação Social e nas comissões Mistas do
Congresso - "onde- se-desenrola o tnibafhõ silencioso do ParlamentO"'~- Os seus pareceres, emítidos naqueles órgãos, estão todos_ enfaixados num
livro de 186 páginas. A repercussão alcançada na imprensa brasileira. Jornais

Março de 1982

de todo o Pais regist~aram, de Nortç ~ Sul, o res_tJltado dos pareceres de Renato Franco, nem sempre de apoi_o a projetes governistas. Ele não distín-gue 6-autor, e sim os que beneficiavam a comunidade.
li todo o livro do mestre Renato. Oxalá que todo parlamentar possa oferecer tão proveitoso resultado, em três anos. Quando votei em Renato Franco -para o Senado, tinha certeza de que o Mestre honraria o Pará. E, se Deus
quiser, nos quase cinco anos que ainda faltam para concluir o seu mandato,
há de fazer um balanço maior. Parabéns, Mestre amigo.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Esta Presidência, com muito
pesar, se associa às homenagens que a Casa presta a um dos mais ilustres colegas, Senador Renato Franco.
Quem teve, como ti.ós, a ventura de conhecê-lo, na jovialidade de seus
qUase 80 anos, certamente marcou, no seu espírito, aquele exemplo de jovialidade, de mocidade de espírito e, principalmente, aquele traço fundamental da
sua personalidade, que era de um conciliador nato~
Sabernes que a história não se faz corü os arrebatados. Por isso mesmo
que, homenageando a memória de Renato Franco, sabemos que esta Casa e o
Estado do Pará se empobrecem, mas sabemos também que a história desta
Casa e deste País se engrandecem com a presença da figura do grande conciliador, do homem que levava às conseqüências mais profundas o sentido de
amizade.
A Mesa, Por(anto, "ass_ocía-seàs :h_OJ!1-_en?gens e fará-cumprir a deliberação- dá Casa.
.-O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.
A SRA. EUNICE MICHILES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Comemora-se hoje o uDia Internacional da Mulher"; estamos em plena
Déçada da Mulher, instituída pela ONU como testemunho do reconhecimento à decisfva -e decidida contribuição feminina para o desenvolvimento dos diversos setores da atividade humana.
A escalada da mulher não tem, no entanto, sido fácil, pois sua dominação perde-se na noite dos tempos; a luta tem sido dirigida no sentido da
busca de igualdade política, jurídica e social com o outro sexo, como verdadeiras sócias e não servas do progresso conquistado.
Em termos políticos podemos dizer que os primeiros movimentos_ de
emancipação da mulher são contemporâneos da Revolução Francesa, quando as mulheres passaram a reivindicar publicamente seus direitos, especialmente os políticos, e quando foi publicada a "Declaração dos Direitos da
Mulher", onde sua autora declaf~Va "temos direito de subir à tribuna, porque nos i111põem o direito _d_e subir ao cadafafso".
EmbOra .o lema dá Revolução Francesa fosse "Liberdade, Igualdade,
Fraternidade", foram proibidas todas as Associações Femininas, especialmente os. nun1erosos Clubes Republicanos de cidadãs que se tinham formado
antes da Revolução.
No Brasil, Nísia Floresta, potiguar, foi uma ·das precUrsoras dos ideais
de igualdade para a mulher; traduziu literatura européia e., partindo da teoria
para a prática, fundou um colégio para moças, no Rio de Janeiro, onde procurou conscientizá-lasde_seu valor e da necessidade de maior participação feminina.
Mas foi a partir de 1919, com a presença de Bertha Lutz, que as reivindicações femininas no Bi'as-il con1eçaram a tomar contornos de .. movimento".
Em 1922 Dra. -Bertha Lutz criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e a Aliança Brasileira pelo Sufrágio Feminino - e do trabalho dessa
ilustre patrícía: ao lado de outras companheiras, resultou o direito do voto feminino· no Brasil em 1932~
Em 1890-91 já se cOgitava do voto feminino, que chegou a ser aprovado
em primeir<l discussão por proposrção do Deputado paulista Costa Machado,
mas a influência dOs Positivistas pôs abaixo a proposta, sob a alegação de que
a política nUo era uma atividade honrosa para as mulheres; diziam ilustres
parlamentares da época "no dia em ~ue se estender à mulher o direito do voto
estará decretadã falência da nloralidade e da família.
Bertha Lutz foi uma das primeiras parlamentares brasileira, precedida
apenas pela paulista Carlota Pereira de Queiróz, onde lutou vigorosamente
pelos direitos da mulher, e deixou substancioso_ tr~balho, em que está incluída
a luta por creches e a licença remunerada para o parto.
Completamos, portanto, Srs:-Senadores, neste ano, 50 anos que, sob o
Governo de Vargas, foi publicado o Novo Código Eleitoral, que introduzia
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importantes modificações, inclusive dando o direito de voto à mulher. Hoje
somos 45% do eleitorado brasileiro, mas somos, se assim pudéssemos dizer,
eleitoras de 2., classe, votamos, mas não somos-votadas. Em pleno ano de
1982, temos apenas 58 Prcfeifas, 54 vice-prefeitas, pouco maiS de 1.000 vereadoras, 4 deputadas federais e 2 senadoras, uma representação absolutamente
ii1sighíficante, do ponto de vista numérico.
Não temos também presença no Executivo Federal; quase todos os paíEes da América do Sul têm ou tiveram mulheres em seus MhjisfériOS; ·no Brasil não temos (ou tivemos) nenhuma mulher como Mínisfra de Estado ou sequer Secretária-Geral de MinistériO, fato sem explicação já que está sobejamente superado o mito da inferioridade feminina.
Na Legislação.
A Dra. Silvia Pimentcl diz que a lei tem sido operação dos homens e eles
a têm elaborado de acordo com sua visão do mundo.
A Lei de Manu, por exemplo, dizia que a mulher depende, na infância,
de seu pai, na mocidade, do marido; e, morrendo este, dos filhos; se não tiver
filhos deve depender dos parentes próximos- do marido, pois a mulher não
deve nunca governar-se a sua vontade.
O Código Civil de t916 considerava a mulher casada relativamente iriCapaz. equiparando-a aos pródigos, aos silvícolas e aos menores que deveriam
ser assiStidos ou l.lutorizados para exercer a tos jurfdicos, Dra, Romy Medeiros da Fonseca foi a niulher que em 1962 inSpirou o-'"'Estªtuto da Mul.her Ca,sada": a Lei n<? 4.121.
Há poucos meses, foi entregue, em ato solene, com a assinatura de 49 en~
tidades feministas, no gabinete do Presidente do Senador. Senador Jarb_as
Passarinho, o esboço de um novo Estatuto Civil da Mulher, el_!1borad9 pelas
Dras. Silvia Pimentd e Floriza Verucci como contribuição que reflete as aspirações da mulher brasileira para correção de discriniiil.aÇões que ainda perduram em nossa legislação, a fim de serem encaminhadas às Comissões que estudam a reformulação do Código Civil; esperamos que receba a acolhida qUe
merece.
Desejo deixar patente que as reivindicações remininas não são um modismo, mas a tomada de consciência da mulher, que, despertando para a realidade social, compreendeu que tem o dever cívico de cOntribuir com slia inteligência e trabalho para o progresso da Nação.
Desejo, outrossim, neste dia dedicado internacionalmente_ às mulheres,
apelar uo Presidente da República, General João Baptista Figueiredo:
{<?que abra espaço em seu Ministérfo para a 'preSençá feminina- é.Xis·~
tem no País, hoje, milhares de mulheres altamente preparadas para o e,x.ercício dessas funções;
29 que apresse as medidas que estão em andamento e os estudos para a
implantação no País de um programa de planejamento familiar capaz delevar à mulher de baixa renda as informações e os meios para que tenha o direi__ _
to de exercitar racionalmente sua maternidade.
Finalizando, uso a imagem criada pela socióloga lrede Cardoso que diz
que os dois sexos representam as duas asas de um pássaro - como desejar
que voe só com uma asa em movimento? O Brasil precisa da cont~ibuição de
homens e mulheres para, num vôo harmônico, alcançar as alturas de suas
conquistas maiores. (Muito hem! Palmas. A oradora é cumprimentada.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Sr. Senador Luiz Cavalcante. (Pausa.)
S. Ex~ nüo estii presente.
COncedo a palavra ao nobre Sr. Senador Evelásio Vieira. (Pausa.)
S. Ex., não est"á presente.
Concedo <I palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Após retornar da Arâbia Saudita, onde estive como partícipe da dele·
gação do Senado, visitei o Sul e Sudeste do Brasil, tendo incluído no meu roteiro a Hidrelétrica de Itaipu. A esse assunto me reportarei, para registrai a
minha admiração por esse empreendimento nascido em 1973 no Governo do
Presidente Emfiio Médici e que posteriormente encontroU amplo apoio por
parte do Presidente Ernesto Geisel.
O Governo do Presidente João Figueiredo vem impulsionando com
grande entusiasmo essa obra considerada a maior do mundo e de grande relevância para os nossos interesses, e que desde o seu início ê dirigida e orientada
com firmeza e determinação pelo Ministro José Costa Cavalcanti, que a ela
tem dedicado toda a sua responsabilidade de brasileiro que ama a sua Pátria.
Confesso a V. Ex'-s que o visitante, aó chegar pela primeira vez ao local,
como no meu caso, experimenta um natural orgulho, porque sente ali o pulsar do Brasil, naquele trabalho onde brasileiros e paraguaios se confundem
no pensamento, na ação, no patriotismO e riO espírito de fraternidade. O rio
Paraná, que no passado distante foi palco de batalhas, representa hoje o rio
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da concórdia e da paz. Tem o sentido do líame entre os dois povos, brasileiros
e :ParaguaiOs, corri o àpl'oVeitarilento de suas águas em prol do progresso
sócio-econômico das duas nações amigas e irinãs~ Em tudo isso prevalece o
bom senso dos dois governos 1 que pensam no bem-estar de seus respectivos
povos.
J9_s~ Cost? Cav_alcanti, cqm o ta to diplomâtíco que lhe é peculiar, com a
sua visão de administrador capaz e honrado, com a experiência hauridi nos
MinfstéfioS das Minas e E~ergia e Interior transferida para a empresa binacional que dirige, também sabe valorizar o ser humano, partícipe do íncom~
pãrãvel empreendimento, -por ele magistralmente definido numa frase, quando acentua ser o homem prioridade número um: •• AqUi tudo é grande, disse
CoSia Cavalcanti, mas o homem, que aqui trabalha e produz este gigantismo,
é quem merece a riossa atençãO e toda consideração".
Este seu pensamento não ficou no terreno da teoria, porque é praticado a
todo instante, materializado no tratamento dispensado a cada um dos traba·
lhadores indistintamente, doS mais graduados aos mais modestos.
Com o meu contato ali_ np seio _do operariado, pude aferir o grau de alegria com que se dedica ao seu labor, por certo em conseqüência do trato cordial que lhe é dispensado. Diante do cj_ue vi, pOsso proclamar o belo exemplo
que estamos oferecendo ao mundo, quando dois países que se odiaram pela
guerra, transformaram o ódio e~ entendimento, vivendo como irmãos! Que
belo exemplo de altruísmo, de trabalho, de teCnologia e de desambição espe~
Jhados naquele núcleo gigantesco de obras!
Dia 15 de fevereiro, uma das caçambas, ao despejar seu concreto, completou dez milhões de metros cúbicos. O jornal O Estado do Paraná, do dia 18_
de fevereiro,_ registrou o acontecimento, salientando que "Com o material utilizado até agora poderiam ser construíQ.os 167 estâdios iguais ao Maracanã.,,
conforme lembrava, satisfeito, o General Costa Cavalcanti. Em seguida,
transcrevendo palavras do próprio dirigente de Itaipu, afirmou aquele jornal
que também ''daria para construir um prédio de mil andares, ou então uma
cidade com toda a infra-estrutura para uma população de cinco milhões de
habitantes".
"Com satisfação. ele recordou o mês de abril de 1977, quando foi despejada nas obras do canal de desvio a Prímeira-· caçamba de concreto".
'"Isso fOi há menos de cinco anos atrâs. Nos_sos cronogramas estão abs.olutamente em dia".
E o jornal, participando do regozijo geral, salienta que "para os operârios, no entanto, aqUela caçamba era uma comO outra qualquer, das milha~ ·
res que são despejadas todos os dias". Alguns metros cúbicos abaixo, milhares deles prosseguiam ri0rmã1mente o trabalho, testando a tampa da turbina
da primeira unidade, cujo rotor jâ está a caminho, devendo chegar ao canteiro no dia f'? de março - e posso afirmar que jã se encontra lã. Para esses operários, acostumados com a grandiosidade da maior hidrelétrica do mundo~
-qUe ajudam a construir, udetalhes" assim, não têm tanta importância. Afinal,
difícil o dia em que Itaipu não quebra um recorde mundial".
Mas O Estado do Paraná, dando realce ao acontecimento, fez um paralelo com outras hidrelétricas:
"A Itaipu estava batendo mais um recorde. Trata-se da maior
quantidade de concreto utilizada em uma única obra, em toda a história da humanidade". E adiciona:
... Os -a~erlcanos tic3.ram -Para trâs com a sua hidrelétrica deGrand Coi.dee_e_ seu_s ''miseres" 7__m_il_hões de: metros cúbicos de concreto. Os 6_milhões de metros cúbicos que serão utilizados em TuCuruí, a tC?rceira co!ocada, reprÇ;Sentai'll: apenas_ a metade do que a Itaipu utilizará até o final: 12 milhões, o equivalente a 200 estãdios do
Maracanã".
Obtive alguns dadoS preciosos, que me fOrneceram os dedic.... dos auxiliares da Diretoria, como o Ministro Wilson Aguiar e o competente engenheiro
arnazônida Dr. José Aldemar dos Santos Maués, cujos nomes registro para
que esta Casa e a Nação tenham conhecimento dessa obra gigante, sem paralelo no mundo, construída por braços brasileiros e paraguaios, numa clara
evidência do avanço da nossa tecnologia e do nosso poder econômico. Jã no
início do primeiro semestre do próximo ano estarão funcionando as três primeiras unidades. Ao ser concluída terâ capacidade de gerar 12.600.000 Kw e
o seu orçamento estã estimado em 12 milhões de dólares, a preço de janeiro
de 1981.
A Empresa esclarece que uos cãlculos financeiros do Projeto são feitos
em dólares, para efeito de contabilização", mas .. cerca de 70% dos gastos feitos em moeda brasileira; e o maior financiador da obra nessa moeda é a Centrais Elétricas Brasileiras S/ A- ELETROBRÁS, seguida de outras agências
financeiras brasileiras, destacando-se entre elas o BNDE(FINAME}, a Caixa
Econômica Federal e o Banco Nacional da Habitação".
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Vale destacar outro dado importante neste meu registro: para o fornecimento de 18 grupos (geradores e turbinas) de 700 mw cada, surgiu um consórcio de empresas brasileiras, européias e paraguaias com a denominação de
~·consórcio Itaipu Eletromecânico- CIEM", tendo_o valor do cont_x:ato totalizado 736 milhões de dólares. A participação da indústria brasileira na
fabricação desses equipamentos será de 81% para as turbinas e 85% para os
geradores. Ressalta-se que "O contrato assinado com o Con~órcio. CIEM é
considerado o maior já celebrado no mundo, no Setor de H~drelétricas: US$
883 milhões de dólares.
Gostaria de destacar o técnico paraguaio Enzo Debernardi como diretor
executivo, o qual, ao lado do diretor-gc;-ral Costa Cavalcanti, trabalha em defesa do seu país dentro da maior cordialidade, sem arestas, tornando a binacional Itaipu um corpo único, atendendo a dois pafses. Chamou-me atenção a
ordem e a disciplina entre diretores, técnicos e operãrios. Todós, com os Olhares voltados para a mesma direção, realizam a obra do _século e como bem salienta o Relatório anual de 1980, ''Os governos de ambos os países, respectivamente, pelo Excelentíssimo Senhor João Baptista Figueiredo, do Brasil e
Excelentíssimo Senhor General-de-ExérCito Alfredo Stroessne_r, do Paraguai,
continuaram a demonstrar, de forma inequívoca, que o projeto binacional de
Itaipu constitui empreendimento prioritário para os dois governos".
O dinâmico e honrado Ministro_César Cais, titular da pasta das Minas e
Energia, através da qual se canaliza a ação da grande: e~presa bin~_cional,
deve estar feliz com o andamento dos trabalhos de Itaipu, como mais uma
meta alcançada pelo seu vitoríoso Ministério.
São realizações desse porte, gigante como o país Que a abriga, olhando o
seu futuro realmente promissor, que orgulham um povo e honram _um governo. São trabalhos dessa envergadura, plenos de seriedade, que estão contribuindo para realçar o Brasil perante as Nações. E o eminente Senador Nilo
Coelho, com a franqueza que o caracteriza, somada à sua permanente admiração pelo Brasil, dizia-me anteontem que retornou entusiasmado da viagem
que empreendeu pela Europa, porque sentiu a credibilidade do nosso País,
sentiu a estima.- e o respeito que nos dias atuais tanto os banqueiros como o
povo europeu devotam ao Brasil. E este depoimento do estimado Líder Nilo
Coelho foi por mim -comprovado na minha vilegiatura à Arábia Saudita. E
não era sem razão que meu saudoso pai dizia-me, eu ainda criança, há 50
anos, que o Brasil seria tima das naçõ_es mais respeítadas do mundo. Aqui
tudo é grande: seu povo, sua vontade de vencer, seus projetas _e sua bondade.
Presidente Figueiredo: a obra do seu Governo, realizada com especial
devotamento e dando prosseguimento às iniciadas pelos seus antecessores, é
motivo de orgulho nacional, em particular no campo energético, onde tem a
apoiã-lo o Ministro César Cais e o Presidente da ELETROBRÁS, Ministro
José Costa Cavalcanti, e, em posição de destaque, o Congresso Nacional!
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Seriador Almir Pinto.
--·
- -- ·
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A literatura brasileira, na sua fase contemporânea, há sido enriquecida
de notáveis produções Iiterãrías, c-om íncursões maravilhosas nos diferentes
setores das idéias e do pensamento humano, como a poesia alegre e romântica, o conto, o romance, tão do agrado dos nomes tutelares das letras brasileiras.
Descortínamos, entre oS muitos luminares beletrístis indígerias: Érico
Veríssimó-, Gilberto Freire, Jorge Amado, Lins do Rego, Raquel de Queiroz,
Tiístão de Atayde, Luiz Viana Filho, José Sarney, os dois últirrios, nossos colegas de Senado e que integram com os demais a grande constelação das letras
nacionais, que é a ACademia Brasileira de Letras.
E não só estes; se a todos fosse me referir e resSaltar a sua preeminência,
esgotaria, decerto, o tempo que me foi reservado nesta primeira fase âa sessão, sem que eu abordasse o assunto que me propus trazer ao conhecimento
dos meus ilustres pares:
-A vida e morte do ousado jangadeiro das .Plagas cearenses.
No passado, vultos eminentes consagraram a literatura nacional: Castro
Alves, O lavo Bilac, Gonçalves Dias, Machado de Assis, José de Alencar; este,
com o seu apreciãvel romance ulracema", cantou a sua terra, os verdes mares
bravios, o coqueiral esbelto que ensombreia·as praias de areia alvinitehte do
meu Ceará!
Pintou com letras candentes o arrojo e a "intrepidez dá jangadeiro anôilimo, que, ao findar o seu ciclo terreno, não representa- senão um trapo humano, miseravelmente largado à sua própria sorte.
A História nOs dá Martins Soares Moreno como oprimeirdjahgadeiro a
enfrentar Os mares bravios, quando, ao deixar o Cead, levando o seu filho
Moacir, o primeiro ceare"i1se próduto da rnisci8enaçãó de raças, utilizou-se de
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uma tosca jangada, na qual-eStava àrmado Com girau, na descrição de José de
Alencar. Era o começo do Século XVII e nas praias cearenses "ensombreadas
de coqueiros, habitavam os pitiguares, orgulhosos guerreiros e pescadores...
_O Jarigadeíro, homem rude e de incomensurável coragem, pouco há conseguido de melhoria para a sua árdua profissão.
Até os anos 50, conforme dados que busquei na imprensa fortalezense, o
nosso intrépido lobo do mar navegava equilibrado sobre tosco lenho, que aos
poucos foí se metamorfoseando "em jangada de tábuas, com porão, onde o
jangadeiro dorme, livre da água, leva o gelo e deposita o produto da pescaria"_
~ oportuno se ressaltar que, não obstante essa transformação por que
vem de passar a tosca embarcação, ainda perduram os termos indígenas com
que são descritos os seus apetrechos: o samburá (cesto em que se colocam os
peixes); o toaçu- (pedra para fundeá-la), o quimanga (onde é colocado o alimento_do jangadeiro).
· Na bem lançada história "A jangada no tempo e no espaço", para que se
tenha uma idéia de como se desenvolve a rudimentar pesca pelos jangadeiros,
o seu número e o fruto do árduo trabalho que desenvolve, valho-me da reportagem a que me referi e transcrevo, para conhecimento de quantos se interessam pelo assunto, os seguintes dados:
•• A vida do jangadeiro é dura, o que é visível em suas mãos e na própria
roupa que usa: tecido grosso_ de algodão tratado com folha de mangue e raspa
de cajueirO Para torriá-hdmpermeâvel, de chapéu de palha de carnaúba isolado com uma mão de tinta branca. A cor acaju da_roupa é típica, poética e
nide ao mesmo- tempo. -k ruaeza junta-se· a-íilsipidez de demora de três dias
no mar, ao sabor das ondas e entregues à sorte, para uma boa ou mâ pescaria.
Apesar disso, só em -torno de Fortaleza 6.512 homens vivem da pesca em jangada, mil e quinhentos do_s quais no M ucuripe, a colónia Z-8."
"Quando se fala da vida aventurosa do jangad~iro, sobra imaginação e
deiXa-se a realidade daqueles que, acostumados aos perigos do mar,
entregam-se a uma dura rotina."
"Na vida diãria 6 jangadeiro agarra-se à sua profissão, porque não sabe
fazer outra coisa."
É certo que se poderia dizer que alguns deles despontaram para a história levadOs pelo "ideal nobre e puf-o" de libei-dade, como ocorreu com o intimorato Francisco José do Nascimento, o preto "Dragão do mar, que, lutando pelo ideal aboliCionista em táras alencarinas, transfOrmou-se em figura legendária, aos sentenciar aquelas palavras de fogo, que traduziam o idealismo
de seu povo: "No Cearâ não se embarcarão mais escravos! ... "
OUtros destemidos jangadeiros engajavam-se de corpo e alma no movimento redencionista, tomando parte, num importante acontecimento, que a
História assinala, como ocorrido entre os dias 27 e 31 de agosto de 1881,
quando eles se recusaram a transportar escravos que deveriam embarcar em
um navio ile"gi"eirO aportado em Fortaleza, para levar escravos rumo a outras
terras, como mercadoria negociada a preço vil.
Jã mais contempOranearilente, -podemos nos referir a feitos épicos de
bravos homens do mar, ao executarem ~·raids" que passaram à história, comoaquele que foi :r_ealiZado entr~ Fortaleza e Rio de Janeiro, pela jangada "São
Pedro," capitaneada por mestre Jerôrlimo e mais ti'ês "tripulantes": Tátâ, Jacaré e Manuel Preto.
Partiram eles da capital cearense, no dia 14 de setembro de 1941 e chegaram ao Rio a 14 de setembro de 1942.
Foi um ano de incertezas e apreensões, ora enfrentando calmarias que
em muito dimimuiam a desenvolturã-da frâgil embarcação, ora lutavam tenazmente para se safarem dos vendavais e tempestades.
Graças à sua perícia e às beóÇãcis dos céus chegaram ao final da desgastante jOrnada, a bela cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em paz e salvamento!
Recebidos festivamente pela gente carioca, com a Avenida Rio Branco
com um mundo de pessoas acotoVeladas por todos os cantos para saudarem
os heróiS do mar, os -quatro bravos jangadeiros cearenses, desfilaram com a
sua jaqgada em carro aberto do Corpo de Bombeiros, recebendo os aplausos
frenéticos, numa verdadeira apoteose, pouco vista !la- "entilo Capital da República. Homenagem inesquecida por aqueles humildes jang"adeiros que,
como oiltem, continuam a sentir de maneira mais cruel as agruras da vida,
arriscando-a em alto mar, para viverem-na - mal _,qual em terra!
Recebidos que foram pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, os quatro bravos jangadeiros, emocionados, ouviram do Chefe da
N3.ção, ·no Palácio do Catete, a promessa de amparo à sua profissão.
Presenteou-lhes, o Presidente, uma jangada e deu-lhes uma ajuda financeira,
autorizando, airlda, o regres-So a F6ftaleza, por via aérea, num avião da Força
Aérea Brasileira.
Uma tris_te ocorrência, Srs. Senad.ores; anos depois enlutaria não só o
Ceãrá, senão o Brasil: Jacai-é, um dos bravoS companheiros de mestreJerôni-

Terça-feira 9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Março de 1982

mo, de Tatâ e Manuel Preto, daquele famoso ••raíd" Fortaleza- Rio de Janeiro, encontraria a morte, na Cidade Maravilhosa, quando da filmagem de
uma cena sobre jangadeiros, supervisionada por Orson Walles.
Qi..Ie se saiba, até hoje ninguém assistiu à exibição da trâgica película, o
que foi bom mesmo que acontecesse, para não se estar repetindo a tragédia da
cena que tanto pranteou a alma cearense.
O aventureirisiito esteve sempre presente à vida do nosso jangadeiro.
Um segundo ••raid" seria levado a efeito, dessa feita, ao Rio Grande do
Sul, com os três sobreviventes da jangada São Pedro, "Mestre" Jerônimo,
Tatã C Manuel Preto. E depois, mais outro, com riOvos personagens, que empreenderam uma longa viagem de 4.936 milhas, distância compreendida entre
Fortaleza e Ilhabe/a. Foram 101 dias de viagem e, ao seu término, foram recepcionados pelo Presidente Médici a quem apresentaram reivindicações.
Se considerados heróis e bravos, os nossos jangadeiros não tiveram até
hoje uma ajuda objetiva que lhes assegurasse um viver menos sofrido.
Por vocação advinda de_um atavismo histórico, continuam aqueles homens devotados a uma das mais rudes profissões- "Rede e Desamparada."
Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejar, com este meu pronunciamento nesta sessão do Senado, render ao jangadeiro cearense a minha justa
homenagem pelo seu valor e desmesurada coragem, pela maneira como enfrentam os verdes Mares Bravios da minha terra natal. Empresto, pelo reconhecimento ao seu valor, o meu mais decidido apoio às rifViridicações que venham a formular em benefício da honrada e laboriosa classe. (Muito bem!
·
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estã finda a Hora do Expediente. Presentes na- Casa 33 Srs. Sena<Jores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há número regimental para deliberação. As matérias cOnstantes dos
itens 1 a 6 da Ordem do Dia ficam com a votação adiada por falta de quorum.
As matérias constantes dos itens 7 e 8 fica!Jl com ~discussão sobrestada
em virtude da falta de quorum para votação dos requerimentos de que dependem.
São os seguintes os itens cuja votação é-adiada:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ri9 114, d_e 1981
-Complementar (n• 168/80- Complementar, na casa de origem), de iniciativa 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 n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do S~nado n9 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 SI I a 814, de 1981, das Comissões:
- -de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorâvel;
- de Saúde, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

3
Votação, em primeiro" turno~ do ProjCtõ de .Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositiVO da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a i'e!riunefação, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituci_oii8Jídade e jtiridicídade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finnnças, 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
Eduardo Gomes patrono da f-.)rça Aérea Brasileira, tendo
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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
Cónstituíção e Justiça.
5
Votação, em primeiro- tiiino, do Projeto de Lei do Senado nC? 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali-_
mentes, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
- de Consti(uição e Justiça. pela constitucionãlidade, juridicidade e, no
mêrito, 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 n9 5.48_0, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13~" salârio devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e JustiçiJ, pela constitucionalidade e jutldicidade;
- de Legislação Social. favorável; e
- de Finanças. favorável.
7

Discussão, em primeiro turno, do- Projeto de Lei do Senado n9 362, de
i979, 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 1.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social,·
- de Serviço Público Civil; _e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento nC? 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

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
contãbil 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 Serviço Público Civil. contrário; e
-de Economia, favorável, com as EmeÕ.das de nC?s 1 e 2~ÇE, que aprese-nta.
(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)- Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
_<:;oncedo a pa_lavra ac;> _nobre Senador_ Jtamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Deverá o Senado, na quarta-feira próxüna, apreciar a escolha de mais
um Ministro para o Supremo Tribunal Federal.
No curso do mês de outubro de 1980 apresentei duas proposições com o
objetivo de aprimorar o procedimento de escolha das personalidades indicadas para integrar os tribunais com jurisdição em todo o território nacional.
Tratava-Se, em primeiro lugar, de um projeto de lei incluindo entre as atribuições da Ordem dos Advogados do Brasil opinar sobre a escolha efetuada
pelo Presidente da República de magistrado cuja nomeação dependa de prévia aprovação desta Casa. Em segundo lugar, sugerimos a alteração do Regimehlo Interno do Senado Federal, não só no sentido de compatibilizar este
com a nova missão que se atribuía a OAB, mas também a fim de que ficasse
eXplicitada a obrigatoriedade de ser o candidato ouvido pela Comissão competente.
Mais do que nunca. Sr. Presidente e Srs. Senadores, entendo que a pessoa indicada para ministro do Supremo -Tribunal Federal deve, obrigatoria~
mente, ser ouvida pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fede-
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ral. No projeto em que defendia a participação da OAB nessa escolha, dizia
eu:
Num sistema republicano, como o nosso, o· povo- es-colhe representantes seus para, em seu nome e segundo aquelas proposições
que julga mais adequadas, dispor sobre o gerir tudo que disser respeito ao interesse comum. Jã o Judiciário tem Por missão velar pelo
primado do Direito, intervir, quandO chamado, a fim de que a lesão
jurídica não permaneça impune, en1im, assegurar a sobrevivência
do estado de direito. Quando a tutela jurisdicional é exercida, diz-se
qual o direítO aplicável à espécie e detáinínã.-se que todos a ele -Se
submetam. A sentença é sem dúvida uma das formas através da qual
a vontade soberana do povo se manifesta, porquanto ela dá cumprimento, no caso concreto, à determinação popular expressa abstraiamente na lei. Nesta ordem de idéias, segue-se que a ati vidade judiciária --está, antes de tudo, adstdta a velar pelo bom e fiel cumprimento da ordem jurí_dica. Admitir-se que o juiz possa· decidir segundo conveniências políticas e não em função das opções políticas fixadas pelos Poderes competentes, seria fazer tâbula rasa de todo o
sistema institucional consagrado nos países civilizados ao mesmo
tempo em que se estaria erigindo o Judiciário num autêntico superpoder, porque incontrolado e incontida.
O magistrado não interpreta os anseios populares; ele é o garante de que não só os cidadãos como o próprio Estado- irão respeitar e cumprir as opções políticaS adotadas pelos poderes cujos
membros são eleitos para tal fim. Nunca- se pensou entre nós em
submeter os membros do JudiciáriO ·ao -críYO dã opinião Pública,
porque nunca se desejou que eles decidissem ao sabor das correntes
de interesse que se revelam num dado momento mais poderosas ou
influentes. A Nação sempre esperou da magistratura independência,
imparciãlidade e submissão à lei.
Ao longo dos últimos anos, temos verificado que a missão atribuída ao Senado Federal neste particular, esvaziou-se ao ponto de
passar a Casa a funcionar comõ" mero órgão homologador da decisão executiva. Uma das razões que estão a contribuir para tal estado
de coisas é o fato de não díspor o Legislativo da rriesma garria de fnformações que o Executivo dispõe-. Antes de- fixar-se sobre o norrle
de tal ou qual pessoa, é de se supor que o Presidente da República
tenha auscultado os setores mais representativos e mais aptos a opinarem a respeito. Acreditamos que seria oportuno que o Legislativo
agisse da mesma forma antes de passar a deliberar sobre o nome indicado. Dentre as entidades passíveis de emitirem um juízo abalizado a respeito de assunto de tal importância está, sem dúvida, a Ordem dos Advogados do Brasil. Este órgão, é bom que se lembre, já
tem no âmbito estadual uma competência fixada pela lei fundamental no que tange ao processo de seleção e escolha de magistrados.
Ampliar as funções do "barreau" -rieSte particular e fazer com que
passe a desempenhar uma atividade consultiva no processo de escolha dos magistrados das cortes federais, só pode ter uma influência
positiva na medida em que serão fornecidos novos eleffientos para-a
formação do juízo parlamentar.
Esse projeto, Sr. Presidente, foi apresentadO- como-eu disse- em outubro de 1980. Possivelmente estará perdido pelas gavetas da Comissão de
Constituição e Justiça.
Complementando esse projeto, propus eu, nUm projeto de resolução, a
seguinte modificação:
b) a ComiSsão poderá convocar o candidato, em prazo estipu-

lado, para ouvi-lo sobre assuntos pCrtinentCS ao desempenho do
cargo que deverá ocupar. Em se tratando de indicação de magistrado será obrigatória a convocação.
Dizia eu, mi justificativa:Justificãçãõ
O constituinte brasileiro, outorgando ao Chefe do -Executivo a
faculdade de escolha dos nomes dos magistrados dos Tribunais Federais e ao Senado Federal o encargo de aprovar ou não dita escolha, quis tornar ímtine á interesses partidários o proceSsO de investidura numa função cujo exercício, coino já"foi demonstrado, exige
imparcialidade e independência. Ocorre que cumpre ao legislador
ordinârio adotar as providências cabíveis a fim de que tal intuito
possa ter efetiva aplicação prática.
Hoje, Sr. Presidente, volto a defender, portanto, a necessidade dessas
modificações, através de nossos projetes de lei e através do projeto de resolução que torna obrigatória a convocação daqueles que pretendem, ajuízo do
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Senhor Presidente da República e sob a aprovação do Senado Federal, ser
magistradoS, sobretudo no SUpremo Tribunal Federal.
Recordo-me, Sr. Presidente, que aqui nesta Casa, tive oportunidade de
apresentar um outro projeto de r~olução, já aprovado, tornando, por exemplo, obrigatóría a convocação do Governador do Distrito Federal, quando
indicado pelo Senhor Presidente da República.
Não compreendo que, na quarta-feira- se é que se dará nesta quartafeira- e não importa O nome dele, Sr. Presidente, não impOrta sé ele chama
Dr. Alfredo Buzaid ou que outro nome ele tenha, mas o que importa sim, é
que-a-Comissão de Constituição e Justiça não pode -apenas, atravéS de um
curriculum adrede preparado, sem maiores informações, aprovar este ou
aquele nome, sobretudo para o Supremo Tribunal Federal. Creio mesmo, Sr.
Presidente, que o homem indicado deveria compare-c-er espontaneamente à
Comissão de Constituição e Justiça e dizer o que ele pensa da magistratura
brasileira, dizer o que ele pensa do Poder Judiciário do nosso País; falar se é
necessária uma reforma do nosso Judiciârio; dizer se o Supremo Tribunal Federal está ou não cumprindo as determinações que lhe ditam a Constituiçãõ
brasileira; mostrar, enfim, o que Pensa esse magistrado, Sr. Pfesidente. Não
em termos apenas da sua qualificação profissiorial, mas o Senado Federal tem
a obrigação, também, de sentir as qualificações democráticas que hã de ter
esse possível candidato a uma nobre missão de julgar e, sobretudo de julgar,
no Supremo Tribunal Federal, a inais alta Co'rte de Justiça do nosso País.
-a··sr. Moacyr Dalla -:__:-P-ermlte-v~-Ex• um aparte, nobre se-nador Itamar
Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO___: Com muito prazer; nobre Senador Moacyr Dalla.

O Sr. Moacyr Dalla - Louvo, preliminarmente, a ação de V. Ex• eminente Senador Itamar Franco. Nós que somos relatores da mensagem que o
Senhor Presidente da Repúbfica enviou a esta Casa indicando o nome do eminente Jurista Alfredo Buzaid, para o Supremo Tribunal Federal sentimos
que, através do seu trabalho V. Ex• quer disciplinar em número, gênero e
grau o dispositiVo constitucional. E louvamos! Acho vâlido, e vou dizer a V.
Ex•, em primeira-mão; que póde con-tar cOm o meu apoio pois votarei a favor
porque acho justo. Mas, até os projetas não serem efetivamente aprovados
por este sodalício, é imperioso que se cumpra a Lei maior. A Constituição
não fala em convocação, diz que é de livre iniciativa e atribuição do Senhor
Presidente da República fazer a indicação ao Senado. O nosso Regimento
disciplina qual a tramitação da matéria. E veja V. Ex• como é sãbio o nosso
Regimento, porque ele não obriga ao Relator um relatório conclusivo; é um
relatório de análíse do currículo que é enviado. E dentro deste contexto, cabe
~Comissão de Constituição e Justiça validar a análise do Relator, que deixa
de ser Relator para ser um analista, e este Plenârio decidirá quanto à indicação do Senhor Presidente da República. Os projetas de V. Ex• vêm propugnar, de forma muitO inteligente, por uma maior autonomia do poder do Senado da República. Mas, atê não termos a aprovação desses projetes, temos que
nos ater à letra fria da Constituição. Era o esClarecimento que eu desejava dar
a V. Ex• porque, na qualidade de Relator, devo dizer que vou agir, cumprin~
do, esfi"itamente os mandamentos c-onstitucionais e a deliberação regimental
da Casa - era o que eu queria dizer a Y. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Moacyr Dali a, agradeço
a intervenção de V. Ex•, sempre uma intervenção poderosa por ser V. Ex• um
Líder do Governo, mas sempre, também, caracterizada pelo seu cavalheirismo.
O Sr. Moacyr Dalla- Muito obrigado a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• é um homem com quem se pode
debater educadamente nesta Casa.
Mas, permita-me, jã que V. Ex• é o Relator e eu não o sabia- o trabalho de V. Ex• seria facilitado. V. Ex• o diz e o diz bem. Eu serei apenas um
analista do currículo enviado ao Senado Federal. A análise de V. Ex• como
Rd3.tor poderia ser mais abrangente, como? Apenas exarninãndo um currículo~ como eu disse- adrede preparado desta ou daquela figura, que o Senhor Presidente da República pretende enviar a um dos Tribunais Superiores
desta Nação? Ou V. Ex• teria, cOino Relator, não digo maior qualificação,
porque qualiffcação V. Ex• tem_, mas teria maior propriedade de dar ao seu
relatório, escutando o que pensa o pretenso candidato ao Supremo Tribunal
Federal?
O Sr. Moãcyr Da/la- Eu não julgo assim, Ex•, eu julgo que teria maior
utribuiç~to

e maior cbsticidade no desempenho da função para a qual fui designado.
O SR. ITAMAR FRANCO --Veja V. Ex•, se me permite concluir. V.
Ex~. uo examinar friamente o Curriculum vitae- não vai o caso aqui de ser o
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Dr. Alfredo Buzaid, evidentemente uma figura polêmica dentro do c_ontexto
nacional e ninguém desconhece que ele é uma ligüra p-ólêmica- repito, V.
Ex\ ao examinar a letra fria do curricu/um vitae neste instante, não poderia,
simplesmente por essa análise, indicar o que pensa o cidadão que vai para o
Supremo Tribunal, vai para a mais alta Corte da Justiça_da Nação, o que pensa ele, neste instante, sobre a rcformajudiciãria, se essa reforma é importante
ou não é, se o Judiciário tem cumprido, sobretudo quanto aos menos favorecidos, a sua missão de julgar. E vou mais; comei eujã disse, não basta apenas
ao juiz ter as suas atribuições, as suas qualificações profissionais, não basta
apenas ser um grande professor de Direito, ele precisa ter o respeito à lei,
sobretudo, ao primado do Direito; ele precisa ter, no meu entendimento, as
qualífícações democráticas parrilr para a mais alta Corte da Justiça. E isso, o
curricu/um L'itae, a letra fria do que diz a sua vida curricular, não o indica, Senador Mo_a_c_yr Dalla. E é por isso que, evidentemente, busquei na OAB, apenas como um órgão opinativo ao Senado Federal, para ajudar ao Senado Federal, para ajudou a nós outros Senadores, e veja V. Ex' qUe nós oUtrOs que
não fazemos parte da Comissão de Constituição e Justiça, aqui em plenãriO,
possivelmente na quarta-feira à noite, num simples relatório, não relatório de
V. Ex•, mas baseado num simples curriculum w'tae, nós, Senadores daRepública, teremos a responsabilidade de mandar alguém para o Supremo Tribunal Federal ...

O Sr. Mvacyr Da/la- Referendar!
O SR. ITAMAR FRANCO- Mandar, Ex•, porque se o Senado Federal não aprovar, ele não irá.
O Sr. Moacyr Dalla- Diz a Constih.iição que é atribuição do Senhor
Presidente da República enviar ao Senado da República nome de homem de
notável saber jurídico e de ilibada idoneidade moral; fora disto depende do
julgamento de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, é ônus do
desempenho de suas atribuições .. Ele é, efetlViffierite,- o gerador -no meu
modo de entender - , o julgador, e_cabe a ele julgar, como cabe ao Senado,
em reunião plenária ou reunião da Comissão de Constituição e Justiça, recusar, mas o mecanismo do trabalho no Senado da República é este que acabei
de expor a V. Ex• V. Ex• fala no Governador do Distrito"-FederaL Pela Constituição do meu Estado- isto várias vezes exercitei quindo Deputado Estadual - é imperativo que os membros dos Tribunais, do Tribunal de Contas
do Espírito Santo e do Prefeito da Capital sejam sabatinados pela Comissão
de Justiça. Lá o seu- projeto já é- Uina-rcalidade. Mas _aqui não temos essa faculdade, ainda. Nós_ temos que nos louvar na afirmaúVa do Senhor Presidente
da República, e mais, obedecer, porque ê assinado pelo eminente Professor
Alfredo Buzaid o seu curricu/um vitae. E depois temos mais, se alargãssemos
um pouco o nosso poder de pesquisa, poderíamos compreender e fazer unia
análise melhor do que tem sido a sua vida pregressa dentro do campo jurídico. Esse homem foi relator do Código de Processo Civil, revisor de todos os
códigos desta República. Baseado só nisto, Te-nho a impressão qUe o Senhor
Presidente da República exercitou a sua atribuição dentro dos preceitos constitucionais. Cabe-nos, em sessão -secreta, lã na ComiSsão de Constituição e
Justiça, e neste plenário, decidir se é boa ou mã a iridic_ação.

O SR. ITAMAR FRANCO- Ao que pa-rece, Senador Moacyr Dalla,
há uma pequena discordância na ~interpretaÇão das minhas palavras. Eu não
estou diZendo que o Senhor Presidente da República não exerceu o direito
que lhe assegura ...
O Sr. Moacyr Dalia- Não, absolutamente, é questão de só querer esclarecer, eu estou entendendo. V. Ex• faz bem, e elogiei, Preliminarmente, os
seus projetos, e os acho viilidos. Jii me comprometi até a votar a favor, porque é uma lei ordinária, disciplinando um texto constitucion-al.

O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos colocar, para efeito -de nosso raciocínio, sobretudo nosso debate, que nós não estamos aqui questionando se
o. Senhor Presidente du República exerceu ou_ não_ exerceu bem a sua atribuição constitucion;.~l.
O Sr. M oacyr Da/la -

Perfeito.

O SR. ITAMAR FRANCO- É um direito que tem o-Senhor Presidente-da ·Repúbiica.-.~
O Sr. Moacyr Dalla_-:- f\_ssegurado constitu~i_onalm_e~te:~0 SR. ITAMAR FRANCO- .•.,de enviar ao Sen;tdQ_E~deral o nome
de quem Sua Excelência entenda. Neste ponto não estamos em desacordo.
O Sr. Moacyr Dalla- Desde que obedeça a_o texto constitucional.

O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos chegar, então, a esse outro aspecto.
Sua Excelência entendeu que o cidadão "X" tem notável saber jurídico.
O Senhor Presidente du República deve ter examimido, ou porque conhece o
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cidadão, ou porque conhece a figura indicada por ele, ou através de outros
canais, esse -notáversabet jurídico.
Mas, estará o Senado Federal, nobre Senador Moacyr O alia- e aí é que
vai o objetivo das Jn-inhas duas propositirras :_ julgaiiao Convenientemente e
sobretudo julgando o homem que vai para a Suprema Corte deste País através de um simples curriculum vitae, porque entendeu Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, de considerar o homem de notável saber jurídico?
Então, o Senhor Presidente da República pode pensar que o_ indivíduo
tem notável saber jurídico - é o pensamento do Presidente da República,
mas, a Nação quer conhecer o pensamento do Senado Federal; ela quer conhecer o que pensam os Senadores da República sobre esse cidadão.
No meu entendimento, nobre Senador Moacyr Dalla -aí talvez nós
concordemos, porque V. Ex• diz que já -se comprometeu a apoiar os projetes
por nós apresentados- o que é fundamental é que o_Senado Federal tem que
examinar as qualificações ôo-cidaâão e ilão apenas o seu notável saber jurídico. Não. Eu estou enviQndO -o quê? NãO 6stou enViando nínguém a um tribunul inferior. Não estou enviando ninguém à diretoria de uma com-issão mista.
EStoU envíai1do um cidadão para a Suprema Corte deste País. E a tradição
desta Suprema Corte, e principalmente dos juízes mineiros que lá passaram,
exige desse cidadão que ele tenha também qualificações democráticas. ~ preciso qUe a lesão jurfdicci. que amanhã essejUiz-vai_Cxariiinar- e hã de examinãr que -est"a NaÇão ainda está cOrri oS--resquícios- de aUtoritarismo, muitas lescJ-es jufJdi_c;J.s ainda exi~tcm no nosso processo- este cidadão tem que saber
julgar. E para saber julgar, não basta o seu saber profissional. É preciso, no
meu entendimento, que ele tenha algo mais na sua alma e no seu coração,
como juiz.
Senador Moacyr Da lia, se este julgamento vai se dar na quarta-feirase é que vai se dar, V. Ex• que é o Relator poderia até me esclarecer isso-eu
não entendo por que um projeto- e aí vai nossa disCordância, que há de ser
até: o fim do nosso mandato, que está prestes a terminar- ou estes projetes
que foram apresentados ao Senado Federal em outubro de 1980- veja V.
Ex~ a data: outubro de 1980- são projetos difíceiS de serem analisados pela
Comissão de Constitu!Çtio e JustiÇa? Qual_a dificu_ldade que teria a Comissão
de Constituição e Justiça? Por que só e_la é que iria examinar estes dois projetes? É um_ projeto que se destina exam-inar a obrigatoriedade de o cidadão
pn!süi(déj'lõTmento perante esta ComisSão~ Urif projetO que se destina a ouvir
ou não a- OAB -ein determinados casos.
Eu não sei qual a dificuldade que o Senado Federal tem na tramitação de
certos projetes. E_~ te projeto não tem velocidade, mas, o projeto ínconstitucional·ao-senador Bernardino Viana vai ter vç:locidade, o "projeto-rolha" do
Senador José Lins vai ter velocidade aqui, no Senado Federal, eu tenho certeza disso.
Estes dois projetos terão velocidade supersônica; os nossos projetes têm
que ter u velocidude das carroças, terão que andar a 1 km por hora, o outro jã
pode andar a velocidade supersônica.
Aquele projeto, que é inconstitucional, sobretudo inconstitucion.al, que
tenta n!Ürar do Senado a análise-dos empréstimos extern-os aos municípios e
aos Estados, c um ou_t_ro projeto do Senador José Uns, que não estuda globalmente, que não quer aprimorar o Regimento Interno, mas quer sobretudo
impedir que a Oposição debata aqui, no Senado Federal, através do Regimento. Esse, eu tenho certeza, Sr. Presidente, não vai demorar a ser examinado pela Comissão de Constitu_ição e Justiça~ Breve ~qui, neste Plenário, Senador Moacyr Dali a, nós estaremos examinando esses dois projetes, V. Ex• não
tenhU d-úvida, cu não teithÕ. Mas- esse~_projetos que como V. Ex• o diz mereceriam e merecem ser aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça não
podem ser apreciados.
Ora, se essa análise vai se dar na quarta-feira, o Senado Federal poderia
amanhã colocar esses meus dois_ projetes para serem .diScutidos em plenário
ou poderia adiar a apreciação do nome do Dr._ Alrredo Buzaid. Por que não'?
Os· meUs· Pr-ojetOS chegara-m pritÍleiro d() que_~__5ia iildicação do Dr. Buzaid à
ComiSsão de Constituição e Justiça. Até por uma questão prioritária, eu deveria ter direito, mais do que S. Ex.• Nós não estamos colocando aqui em xeque-a personalíâade-do-cltado-homem ·que--pretende- ír·ao Supremo-Tribuna-l
Fed~ral. Já_ o disse que ele é uma figura polêmi~.
GOS"ia-fla de -Saber e repito, Senador Moacyr Da lia: V. Ex• é o relator, V.
Ex~--é üril homem responsável, V. Ex• é um homem que cumpre as suas obrigações. Eu não sei o cj_ue pensa através do cu_rrículo, e nem vou saber o que
pensa através do currlcu\o que me será mostrado aqui, na quarta-feira à noi~
te, provavelmente, o que pensa ele sobre o Poder Judiciário do Brasil. Será
que ele pensa, como o ex-Ministro que ainda há pouco d<iixa o Supremo Tribunal Federal, Clóvis Ramalhete, o qual_i!_iliende ql!-e o Supremo Tribunal
Federal precisa sofrer alterações profundas na sua estrutura'? Serã que ele
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pensa a nível da magistratura, a nível da prinieira ínSiância, neste País? Não_é
o currículum ~'itae de S. Ex~' que irá determinar, que irá mostrar isso ao Senado Federal.
Eu não sei o que pensa o Dr. Alfredo Buzaid, Sr. Presidente, a nível deste
Brasil que aí está, que busca a sua normalidade democrática, a sua normalidade institucional. Ele viveu em outra época, numa época mais difícil deste
País. Não é um curriculum dtae, insisto, a letra fria do que diz a-nossa vida
curricular que iní me permitíf-julgar aqui, na quarta-feira, Sr. Presidente, o
Dr. Alfredo Buzaíd. E pedimos nós algo fantástico, algo que permita ao Senado Federal que quebre a tradição do Senado Federal? Não, Sr. Presidente.
Pedimos a quem possa opinar sobre esses magistrados- a OAB. E pedimos
mais, Sr. Presidente, que __a Comissão de Constituição e Justiça do Senado escute este cidadão~ verifique o que ele pensa realmente; o_ que ele quer, o que
ele pretende no exercício da alta funçUo que lhe vai ser destinada, se o Senado
o aprovar.
/Por isso entendemos, Senador Moacyr Dali a, que o meu projeto não será
a_provado até quarta-feira. V. Ex• tem razão, Nós temos que respeitar o que
dil o Regimenfo Interno da Casa, o que_ diz a Constituição Brasileira. Mas
este homem - este homem indicado pelo Senhor Presidente da República,
espontaneamente, repito: espontaneamente- ele deveria se apresentar ao Senado da República c dizer: "Eu estou aqui, pronto a debater com os senhores
Membros da Comissão de Constituição e JUstiça, pronto, se for o caso, a debater no Plenário- do Senado, com os Srs. Senadores da República, o que eu
penso, o que eu imagino, o que é a magistratura brasileira, o que é e ci que
deve ser o Supremo Tribunal Federal. É o que penso em termos de participaç-ões democráticas de qualquer cidadão.
Por isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex~ - que hoje preside com muita
honra para todos nós, o Senado Federal-- que possa agilizar a quem de direito esses dois projetes apresentados em outubro de 1980.
E a espemnça, Sr. Presidente, sempre a esperança, porque sou-um homem de fé de que um dia o Poder Legislativo brasileiro, e particularmente a
Câmara Alta deste País possa entender que ela tem uma função fiscalizadora,
uma função de_ nüo apenas aprovnr ou não, um-a·mensag-em·do Senhor Presidente da Repúblka; ela tem uma alta responsabilidade perante esta Nação! E
oxalá, Si".- Presidente, o Poder Legislativo brasileiro possa realmente se fortalecer, não apenas através da letra fria das leis ou da Constituição Federal,
mas através de uma conjugação do~ nossos esforç9-5 interpártidâríoS, porque
neste instante não fala apenas o Senador da Oposição, mas fala o homem que
pretende acima de tudo que este Poder Legislativo possa decidir com consciência e ele só fará isso quando estiver apto a fazê-lo, mas nunca através da
letra fria do currículo. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra à nobre Senadora 'Laéli? de Alcântara.
A SRA. LA ELIA DE ALCÁNTARA (Pronuncia o seguinte.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
lnstituldo há sete anos pela Organização das Nações Unidas comemorase, hoje, o .. Dio.i lntern_acional da Mulher".
-Na definição dos seus princípios báSiCOs réferente·s· á orgatlízàÇãõ dà Sociedade, o Partido do Movimento Dernocrá(íCo -Brasileiro, ao qual tenho a
honra de integrar nesta Casã, reconhecendo a existência _de discriminaÇão
contra as mulheres no mundo e em no-sso-País, solidariza-se com a luta em
que estão empenhadas as mulheres brasileiras pela igualdade de oportunidades com os homens e defende suas justas reivindicações na divisão do trabalho doméstico.
Ao condenarmos aquela discriminação; St. Presidente e Srs. Senadores,
desejamos, também, no Dia Internacional da Mulher, manifestar ·nosso repúdio à anacrônica legislação que impede o Qlen() exercíCio _da cldadania _e da
capacidade civil da mulher brasileira.
De igual forma, desejamos aproveitar a oportunidade para manifestar
nosso apelo para que se efetiVc em noss-a'rerra, eni-'sua plenitude, o pri"ncíPio
garantidor à mulher casada da igualdade na condução da vida conjugal e de
norma legal que venha a amparar, com eficíênCia, ã- mãe solteir::i.
Plenos direitos -predsiiril ·sei, igualmel).te, conferidos às ffiulhàes· traba·lhadoras, vitimas muitas Vezes de discriniíhaçâo de salários, e, no.locante às
mulheres casadas, às gestantes, mUes ou idosas, vítimas de discrtrti"inaçãO de
emprego, que se lhes seja assegurada uma legislação_mais_condizente com o
se':! estado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
As mulheres brasileiras clamam pela abolição definitiva dessas prátiáúi
abomináveis ainda existentes em nosso País".
São as mulheres, em sua maioria, as grandes produtoras invisíVeis dO
progresso. no dizer de Andrée Michel.
-
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De ~1cordo com dados recentes do_Centro Nacional de PesquiSa Científj":"
ca d~t Franç:.1. só as mulheres camponesas c pobres representam cerca de 45S·. .
da ropulaçUo feminina total na América do Sul, 75% na Ãsia e 80% na África.
Estima-se que essas mulheres são responsáveis por maís da metade da
produç5o agrícolu dos países do Terceiro Mundo. Em muitos países da Afrí;;-a,_elas- Sàõ responsúveis pár 70% a 80% da produção agrícola. Ãs mulheres
cabe u participação; no Terceiro 1'..1undo, de cada fase importante da produção alimentar.
Por essas ralões, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso acabar com os
resquícios do míto do trabalho não-produtivo das mulheres, mito introduzido e difundido no Terceiro l\:tundo pelos colonialistas, paralelamente ao mito
do familismo, uma vez que faz p:rrte integrante deste último.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Temos que admitir que ainda não foi resolvido satisfatoriamente cm nosso País e em várias nações do mundo o chamado problema da mulher,
problerTia específh.:o, problema que não foi forjado por nenhum movimento
feminista e que por isso mesmo precisa s-er encarado com a devida seriedade
em suas situações diversas, notadarnente no trabalho e no lar, pelas autoridades do Executivo e pelos legisladores.
A valorização da mulher não pode ser confundida com a simples aspiração de grupos feministas se bem que, a partir d<!-S questões sentidas particulurmÚite pelas mulheres, muitas delas cheguem a desenvolver sua participação contra as discriminuçõe-s de maneira <.!tê execessivamente ativa. Mas
inegável tem sido a__ cóntribuiçào__ g-ue vêm prestando em todo mundo na renovação do processo social e político.
Urna coisa ta.mbém é certa: a necessidade de se estabelecer uma igualdade efetiva entre o homem e a mulher só se manifestará quando ambos tiverem, de fato, direitos iguais, e istO Só se' conseguirá Com a supresSão da disériminaçào salarial, educacional e de tantas outrus formas de discriminação cjue
estão impedindo a trto necessária incorporação da mulher na produção econômica, nas artes, nas ciências, na política e em outras manifestações sodaís eculturais.
As raízes da opressüo exercida sobre a mulher são conhecidas:
encontram-se na necessidade de reposição da força de trabalho, na divisão de
trabalho entre os sexos, no desenvolvimento comseqUente de toda uma ideologia clandestina do sexo que deforma a concepção verdadeira sobre o que
deveria ser a vida dos homens e das mulheres numa sociedade sem exploraç-ões.
É relativamente fácil proclamar-se a igualdade jurídica da mulher. O
difícil é levá-la à práfió, prinCipalmente nos pafses subdsenvolvidos, quando
se trata de incorporar na produção social e na ação política milhões de mulheres. Muitos ainda fazem restrições, ou não entende-m, ou não querem mesmõ entender comq_se possa abrir_ ca_rr:dtlhos_que levem à incorporação da mulher no trabalho social e na criação de serviços.

O Sr. _fO!_g_e _Kalume- V.- E:x_' me perr!Jite um aparte?
A SRA. LA ELIA DE ALCÂNTARA- Com todo prazer. nobre Senador.

O Sr.- Jorge Kalume- Primeiramente, _quero cumprimentá-la por essa
belíssima oração de homenagem à mulher. Os mesmos cumprimentos estendo
à nossa estimada colega Eunice Michiles, a qual, ao usar a tribuna, eu me encontrava ausente do Plenário. Mas gostaria que a minha estimada colega de
representação do mesmo Estado incluisse no seu pronunciamento quatro nomes de mulheres que se destacaram no mundo, dentre tantas que vêm sedes- tacando atualme~te: A~'!~ Neo-·, que foi ~ya col~ga; Heli_odora Jjalbi; que, inclusive, foi homenageada no Acre, dando seu nome à maternidade construída
pelo grande Governador que foi José Guiomar dos Santos e da qual V. Ex•
foi diretora; Antta Garibaldi, uma das nossas maiores heroínas: e tiveinos
também a nossa Anita GaribllldrtupÍniquim, Evangelina GOnçalves de Souza, uma jovem cearense que em 1902, quando viu seu marido, que estava sob
as ordens de Plácido de Castro. tombar abatido pelas balas inimigas, ela o
substituiu, indo à frente, à luta, não para vingar a morte do marido, mas para
substitui-lo naquela luta justa de anexação do Acre ao Brasil. Portanto, cu.
rendo a rrlinha homenagem às mUlheres do Brasil e de todo o mundo e, em especial, a essas cujos nomes acabei de mencionar. Muito obrigado.
~ ÃSRA. LAIÕLIA DE ALCÂNTARA :.::Agradeço, nobre SenadorJorge Kalume, as suas palavras e incluo no meu pronunciamento essas mulheres
que tanto fiZeram pelo nosso Brasil.
Estas, no entanto, são condições imprescindíveis para a libertação da
mulher em qualquer sociedade.
Sr. Pi-CS"tl:feflte e Srs. SenadoreS:
NO-Düi Internacional da i'vtulher, desejar!at!J.OS, como nllllher e como SenlldOra da R.CpúbiiCã-~--aSsoCiarmo-nos à luta--enl que estão empenhadas as
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mulheres brasileiras por Uma sociedade onde todos os brasileiros possam gozar realmente dos mesmos direitos. e em que todos sejam de fato iguais perante a lei. Esta luta não deve ser apenas uma luta das mulheres mas de todos os
brusileiros. As dcsigualdudes e discriminações ainda existentes têm criado
sérios problemas; elas não se compaginam com os princípios democrâticos.
Por isso, .:1s mulht!re.-; brasileiras desejam um futuro melho_r, _menos opressor,
para os seus filhus. Elas sabem que a família que pertence à classe trabalhadora encontra-se des.ampar<Ida c é a elas que cabe a ingente tarefa de prep-arar
seus filhos e filhas para o desempenho de uma profissão.

O Sr. Agt>nor Maria- Permite-me V. Ex• um aparte?
A SRA. LAÉLIA DE ALC,<\NTARA- Com muito prazer, nobre Senador Agenor Maria.

O Sr. Ag<'IWr Maria- Senadora Laélia de Alcântara, é muito op-ortuno
o pronunciamento de V. Ex' Acredito que as distorções que há entre os direitos do homem e da mulher vêm dimriluindo e precisam, na rci:i.lidade, diminuir mUito mais. Na proporção que a mulher vai conquiStando direitos e os
vê respeitados, melhores condições ela terá no sentido de ajudar a famflia.
Sendo a família a célula mater da sociedade, por que não dizer que ê a mulher
a gmnde Hder da sociedade brasileira? CQoseqüeiliemente, aceite oS rrteus- parab~ns e a certezu de que a luta da mulher é a própria luta da humanidade.
Muito obrigado.
A SRA. LAÉLIA DE ALCÃNTARA- Obrigada pelas suas palavras,
nobre Senador Agcnor Maria.

O Sr. Jwmar Franco-- Permite V. Ex9 um aparte?
A SRA. LAÉLIA DE ALCÃNTARA --Pois não. Ouço, com muito
prazer, o aparte de V. Ex•, nobre! Senador Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senadora Laélia de Alcântara, V. Ex' diz
e o diz bem; a luta não é apenas das mulheres. _Ela é ele todos_ nó_s e e)_~_ será
tanto mais constante, mais forte, mais proveitosa, quando oós atingirmos,
pmticularmente no nosso Bmsil, a plenitude democrática. Ainda há pouco,
no seu discurso, a nobre Senadora Eunice Michiles lembrava que caiu por terra o mito da inferioridade, enfatizando o que representa a mulher, sobretudo
no nosso Brasil, em termos sócio-políticos, sobretudo em termos eleitorais,
essa força sempre presente. E a mulher que vê o Século XXI às nossas portas
não quer mais apenas ser testemunha, ela quer participar de todos os acontecimentos c, hoje, sua at~ução está presente em todos os segmentos sociais. t'.
por isto que, neste instante, peço licença para juntar miilha voz à âe V. Ex~.
nesse belíssimo pronunciamento de louvor ao_ Dia Internacional da _Mulher,
na certeza de que as mulheres, mais cedo do que pensa alguns, hão de conquistar seu objctivo, sobretudo nesta busca da igualdade, não a_ igualdade entre os sexos, o feminino c o masculino, mas, sobretudo, a igualdade comum a
todos que nós pretendemos para uma sociedade_mai_s_justa.
A SRA. LA É LIA DE ALCÃNTARA- Muito obrigada pelas suas brilhante..;; palavras, ilustre Senador Itamar Franco.
Seria desejável e mesmo indispensável que em um país como o Brasil, as
mulheres tivessem a possibilidade de melhor se inserirem rias diversas atividades do .espírito e :.Ité em pé de igualdade com os homens. Sua formação profissional, tal como a do homem, comporta um investimento importante que a
socicd~Idt! f:.1z c que não deveria ser desperdiçado.
Por su.:t form.:u;iio, as mulheres .são menos motivadas pela competição
exacerbada c pela necessidade de uma consagração; sabem, porém, guardar
maior equilíbrio entre os imperativos da inteligência e as necessidades deafetivídade: não chegam mesmo a separar completamente o trabalho profissional das outras <.\ti v idades capazes de melhorar a qualidad-e-da vida, como muito bem mostrou o sociólogo Feldman. Todos esses traços que freqUentemente
são utiliz<.Idos como obstáculos ao aproveitamento da mulher, deveriam, ao
contrário, permitir que elas participassem de rii6do mais ativo e eficaz nas
instâncias ·cte decisão, o que, certamente, lhes permitirici"Oferecer uma melhor
contribui(,:ào ao progresso das comunidades.
Congratulando-nos_ com us_roulheres brasileiras no dia em que ii). terna-.
cionalrnente se comemom a sua figura no lar, no trabalho, nas atívidades cultumis, científicas e técnicas, desejamos desta tríbun_fL_que se concretizem na
prútica us su~s nmis legítirrius aspirações, para que o Brasil possa realment,.e
ter uma sociedade mais justa e mais digna.
A Sra. Eunice Michiles- V. Ex~ me concede um aparte?

A SRA. LAÉLIA DE ALCÃNTARA ...,. Com todo prazer.

A Sra. Eunice Michilt>s- Senadora Laélia de_ Alcântara, é sem dúvida
reconfortunte ter hoje a presença de mais uma mulher no Senado Fed~ral,
sobretudo com as qualidades c com as características de V. EX! De vez em
quando, em noSsa trajetória pelo Brasil afora, eu sou perguntada se sou femi-

msta, e eu devolvo a pergunta, perguntando também; o que é ser feminista?
se-ser feminista é defender, como V. Ex' o faz neste momento, com tanto brilhantismo, a igualdadl! da mulher, a abertura de um maior espaço para que
ela possa colaborar, então eu sou feminista, então somos feministas. Agora,
se ser feminista é abrigar a disp_uta com o hotTiem, é entrar no slogan. •'Abaixo o- homem?", então não sou feminista e por certo V~ Ex' também não o é.
Mas, acho ser do !losso dever, como as primeiras mulheres a terem assento
neste plenúrio, lutar para que nenhuma mulher seja discriminada, para que
tenhamos igu;;tis oPortunid<ldes de trabalho, para que possamos ter acesso
aos mesmos privilégios que têm os homens_. C_o_mo V, Ex•, quero estar presente nesta luta, e aproveito este momento para associar-me a suas magníficas
palavras, pam que possamos, ambas dar a contribuição que a mulher brasileira espera da nossa presença aqui. Muito obrigada.
A SRA. LA~LIA DE ALCÃNTARA- Obrigada, Senadora Eunice
Míchiles, pelas suas bdlha-i1tes pulavras qüe traduzem fielmente o meu pensamento. Assim, eu me sinto- feminista, nesta luta pela igualdade, que visa lado
a lado com o homem, procurar fazer algo ·e-m prol não só da mulher, mas de
todos os brasileiros, e principalmente desse gigante que é o nosso País. (Muito
bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a p-alavra ao nobre Senudo_r Aderbul Jurcma.
O SR. ADERBAL JLIREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Três assuntos me trazein à tribuna, hoje-. O primeiro, para evitar que se
crie mais um privilégio, que as datas_ referentes às atividades da mulher não
sej<tm assinaladas nesta Casa apenas pelas nossas duas ilustres Senadoras Eunice Michiles e laéliu de Alcântara. Quero tr_azer, portanto, a minha palavra
de soliduriedade aos pronunciamentos de- Eunice Michiles e de Laélia de Alcilnt.:tra~ porque elns assinalaram, com a lucidez e a inteligência de que são
dotadas, a passagem do "Dia Internacional da Mulher", sem os exageros feministas, equilibradas_ e sãs, companheiras de trabalho nesta Casa, companheiras de ideais aqui e t!lhures. Aliás, não é ·mera coincidência que venham,
do extremo norte do Brasil, essas duas vozes fortes da política brasileira para
o Senado da República. porquanto nós tivemos no Nordeste a figura norterio-grandense de Nízia Brasileiro Floresta Augusta. Ela foi, no século passado, como professorn c como escritora, uma das maiores combatentes pela
igualdade de oplHttmidadt!s da mulher em relação às profissões que ficavam
sempre nas mãos do homem. Nízi:.I Brasileiro Floresta Augusta, norte·riograndense eminente faleceu na França, em Ruão; foi autora de livro dldático
aprovado pelo Ministério da Educação da ltáliu; teve um colégio no Rio de
Janeiro. É um dos nomes que demonstram a luta da mulher pela igualdade de
direitos neste País. Ao seu lado, já muis reCente, vem do Ceará, aínda do
Norte-Nordeste, entre outms, a romancista, a publicista Rachel de Queiroz
que todos nós admiramos. Ainda do Rio Grande do Norte me vem à
lembram;a a poesia de Alta de SoUSa. NO mCu Pernambuco, mulheres pontilharam a nossa História. como Mariana Amália que organizou um batalhão
para expulsar os holandeses~ Ana Quitéria tantas outras.
--- -O dia de huje marca, sem dúvida, a presença da mulher não apenas como
a companheira do hLr, a nossa eternu companheira, mas marca também a mulher brasileira que rompeu as cadeias do patriurcalismo, e já hoje não é aquela
menina-moça proibida no século passado de aprender a ler e a escrever para
não poder se dirigir aos seus namorados, conforme o livro "Salões e Damas
do Segundo Reinado", de Wanderlcy Pinho, baiano ilustre; não é mais aquela mulher que herdando a tradição grega, a píor tradição grega, ficava dentro
de casa, limit<tda ü cm:inha,lt sala de jantar e ao seu quarto, e quando chegava-m hóspede.-; ela não poCiia aparecer.
Hojt!, u mulher tem assento neSta Casa, e marca com a sua palavra o
.. Diu lnternm:ional da Mulher". Nós, Senadores da República, sentimo-nos
irm<mados neste dia, cei'to~'i de que nesta Casa, pela maneira com que nos entendemos, não existe desigualdade de oportunidades.

e

A Sra. EulliCt' Michiles- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA- Com muito prazer, Senadora Eunice
Mil:hík:s.

A Sra. Eunit_f' Mh·hiles- Diz a Bíbli~ -que -.. nãO tem bom aroma o elogio
feito em causa própria", e é muito gratificante ver que um Senador, um homem, se lt:vunta hoje panl saudar a mulher no seu dia íntànadonal, qtie as
comemorações ncstu Casu rião tenhum ficado apenas por- conTa das duas Senndoras. De maneirn que, cm nome :.Jté da mulher brasileira, gostaria de agradecer pelo pronuncüm1ento que faz nesta oportunidade e dizer a V. Ex'- _que o
que nós queremos, o que nós reivindicamos é, ao lado do homem, trazer a
nossa contrihui(,:ão, c que nesta Casa nós sejamos realmente recebidas corno
COlegas, como seres huin3.nos c3pazes de trazer a nossa visão a respeito da
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problemática do Brasil, a respeito da problemática do mundo. Muito obriSado, Senador, pela lembrança que o traz à tribuna para saudar a mulher neste
seu dia internacional.
O SR. ADERBAL JUREM A- As palavras de V. Ex• vieram, sem dúvi·
da, alf!uma completar esta primeira parte-do meu discurso, trazendo não apenas u solidariedade du mulher brasileira mas, sobretudo, a graça, a beleza e o
encanto da mulher internacionaL
Encr:rro esta primeira parte, e passo a uma outra. Quero referir-me a minha velha F;,tculd;,tdc de Direito do Recife, Sr. Presidente, que está cai não cai.
Hú ma i~ de dois anos, da tribuna desta Casa, fiz um apelo ao Ministro da
Edu r.:<~<: :lo tia época, em 1979, paru que salvasse o prédio da Faculdade de Direito do Recife, faculdade que guarda nas suas paredes seculares o eco da pal:~vra de Tobias Barreto, de Sílvio Romero, de Joaquim Nabuco e de tantos
outro~ homens eminentes que foram numes tutelares da cultura brasileira.
Poi~ br:m. Sr. Presidente. Eu e..<>tive há pouco tempo no Recife, e embora
o Ministério da Edueaçào c Cultura haja tombado aquele prédio, não foram
tomada\\ as medida\\ de urgência para salvar a sua estrutura de aço e ferro,
que cstú c-nl"t:rrujada, com as paredes cedendo e os_ alunos ameaçados de ficarem sote-rrados cm suas ruínas gloriosas e históricas_. Djdge a Secretaria de
Cultur<l do Ministério da Educação c Cultura um pernambUcano, e é para ele
que d<tqui fai..'O o meu apelo no sentido de que não esqueça, não o seu compromisso pessoal, mas o compromisso da Nação para com a Faculdade de
Dí"rci(õ--do Recife.
- -Ainda cm 1980. cu recebia do heróíco Diietórío Acadêmico, que tem
como legenda o nome de um democrata que tombou em praça pública, Demócrito de Souz;.~ Filho, recebia um cartão do Presidente Paulo de Souza Oliveir:.t:
D. A. "Demócrító- de Souza Filho"
Ao Senador Aderbal Jurema, a homenagem dos Acadêmicos
de Direito, pela elevação da Faculdade de Direito do Recife ''Monumento Histórico e Artístico Nacional".- Paulo de Souza Oliveira. Presidentt:Rccifc, li de agosto de 1980.

a

Sr. Prc.'\.idcntc, dirijo daqui a minha palavra a Aluízio Sérgio Magalhães,
Secretúrio de Cultura do Ministério da Educação e Cultura deste País, para
que. de ímedütto, canalize recursos, a fim de que, amanhã, não estejamos contemplando apenas o sepultamento de um prédio como o sepultamento da matriz do pensamento jurfdico deste Pu is.
O terceiro assunto é o que vejo nesta cidade, aqui e em quase todas as capitais de..'itc País~ Existe uma organização chamada DETRAN; todos participamos do DETRAN, participamos matriculando nossas viaturas, participamos pagnndo as multas, quando infringimos o seu regulamento._ No entanto,
não vejo o DETRAN cm Brasília, não vejo dDETRAN: no Recife, não vejo o
DETRAN em São Paulo, não vejo o DETRAN no Rio de Janeiro tomar nenhuma providência para sanar a negligência e a Imprudência dos jovens que
andam de motociclos sem o capacete. Ainda há poucas horas vi um atropelamento perto da Torre de Televisão. Um ônibus chocou-se com um motociclo
e ninguém podia ver o motociclista, porque estava sem capacete, Sr. Presidente. O regulamento_ proíbe, mas o DETRAN fecha os. olhos, o DETRAN cruza os braços c só tem braços e olhos para multar os donos de automóveis. O
DETRAN não se preocupa com a vida da juventude brasileira, porque, no
dia cm que houver comandos apreendendo os motociclos e os s_eus_ motocídistas, não teremos as nossas preocupações, como tenho comigo e com os
.meus netos, como os companherios têm com os seus filhos, pois que, sem
uma sanção rigorosa. continua esse abuso neste País, neste País que está adquirindo o húbito de fazer leis e não ter quem as faça cumprir.
Sr. Presidente, não estou pedindo coisa alguma do outro mundo. Estou
pedindo :.1penus que as autoridades responsáveis, e pagas pelo erário para isso, cumpram com o seu dever. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Com a palavra o nobre Senador
Evelúsio Viciru.
OSR. EVELÃS/0 VIEERA PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senad_or Ag._cnor Mada.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O boletim de hoj~. que recebemos em nossaS casas, trouxe nota do Ministro Delfim Nctto. em que S. Ex• se diz satisfeito com a Revista The Economist. que analisa a economia do Brasil, do Chile, da Argentina e do Uruguai,
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concluindo que "a correção cambial brasileira foi~ única que deu certo na
América Latina".
Eu me pergunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores: deu certo em quê? Vou
ler mais uma vez, para que o nobre Senador José Uns tome conhecimento
desta realidade:
"Delfim Netto está satisfeito. Em sua última edição, The Economist analisa a economia do Brasil, do Chile. da Argentina e do
Uruguai e conclui: a correção cambial brasileira foi a única que deu
certo na América Latina."
Sr. Presidente, eu não entendo em que foi que deu certo o modelo econômico do Sr. Delfim Netto. Não entendo porque, primeiro, o Brasil aumentou
sua dívida externa, de 75 para 81, em 40 bilhões de dó_lares._A dívida doBrasil, em 1975, já em pleno desenvolvimento da crise do petróleo, era de 21 bilhões de dólafes e encerrou 81 com a dívida de 61 bilhões, ou seja 40 bilhões a
mais.
Segundo, não temos rentabilidade na nossa balança comercial para pagar um décimo das despesas que assumimos, tão-somente com a balança de
serviços, a respeito dos pagamentos dos juros desses emprêstimos.Sr. Presidente, Srs. Senadores, -não temos rentabilidade na nossa balança
comercial para pagar um décimo dos juros assumidos e devidos com esse empréstimo excessivo.
Terceiro, estamos abrindo mão das nossas riquezas minerais, fazerido
contmtos que beneficiam us fridústría-S estrarlgeiras, o empresãri6 estrangeiro;
prejudic:.mdo terrivelmente o empresário brasileiro, porque nos obrigamos a
fuzer empréstimos e adquirir determinadas manufaturas que podiam ser fei~
tas no Brasil. assegurando a mão-de-obra à nossa indústria, mas, estamos imw
portandt), diante desses contratos, antinacionais, antibrasil, determinadas
manufaturas que poderiam ser feitas no Brasil.
Ora, Sr. Presidente, se aumenta a nossa dívida externa, se a fome campeiu nos lares brasileiros, se há desagregação natural de famílias, o Sr. Minís~
tro ficar satisfeito e contente porque uma revista estrangeira afirma que o
nosso modelo é certo, tenha paciência! Eu não me conformo e trago, na tarde
de hoje, o meu protesto, protesto veemente, protesto de um brasileiro que
-sel1te que, a cada dia que passa, foge de nossa vista a realidade nacional. Sr.
Presidente, nas escolas deste Pais não se ouve mais cantar o Hino Nacional;
desaparece o civismo e, na proporção em que desaparece o civismo vai aUmentando, neste País, o entreguismo. Na proporção em que desaparece o nacionalismo, vai crescendo o desamor pelo nosso País..
E eu digo; "Sr. -Prt!sidei1te e Srs. Senadores, qUe a grarideza de um País -se
mede, se pesa, se contabiliza pela sua independência financeira e econômica.
Na proporçUo em que a sua independência econômica e financeira vaí desaparecendo, na proPorção em que o endTvidamento cresce, a ponto de não podermos saldar nem os juros da dívida, vai, Sf~ Presidente e Srs. Senadores, desaparecendo aquelas liberdades de independência, para, desaparecendo aquela liberdade de independência, a gente sentir que já nãO pesa rios Corações das
nossas crianças o amor maior pela p·âtria porque a Pátria está sendo vendida.
O Sr. Lui:: Cavalcante- V. Ex• me permite, nobre Senador?

O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, nobre Senador Luiz
Cavalcante.

O Sr. Lui:: Cavalcante- Se bem güardei, V. Ex• disse que o Sr. Mínístro
Delfim Netto ficou deveras satisfeito com a ·anâlise feita por uma publicação
estrangeira a respeito da economia do Brasil, do Chile e de outras nações.
O SR. AGENOR MARIA- No Chile, Argentina e Uruguai não deu
certo a correçào cambial; só no Brasil tal correção deu certo.

O Sr. L ui:: Ca1·alcante- Então, parece-me que quem deve estar satisfeito, deveras satisfeito, mesmo, exultante de satisfação deve ser o Delfim Netto
lá do Chile, porque lá no Chile, sim, a innacão de fevereiro foi negativa, foi
menos 0.8%, enquanto a inflação nacional brasileira foi de 6.8%. E fico aqui;
afinal, sou correligionúrio do Sr. Delfim Netto.
O SR:AG-ENOR MARIA- Nobre Senador Luiz Cavalcante, fico muito grato pelo aparte de V. Ex', mas posso afirmar que essa revista eStrangeira,
que dá aos brasilelros -menos avisados a idéia de que o nosso modelo representa a nossa independência, Que o nOsso_ triodelo representa um futuro melhor parã os brasileiros está completamente enganada.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um ararte? _

O SR. AGENOR MARIA--=..::. ÃS:siffi que concluir o meu pensamento,
concederei o aparte a V. Ex•
A satisfação do Sr. Miilistro, nobre Senador, quando cresce a dívida do
País, a satisfação do Sr. Ministro quando não temos condições-de arcar com a
responsabilidade do pagamento dos juros da divida externa, a satisfação do.
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Sr. Ministro quando sente que o nosso operariado, aquele do salário mínimo
já não pode nem mais casar?! P_or_quc eu confesso, nobre Senador José Lins,

quem no meu Estado ganha salário mínimo- e não é todo mundo que está
ganhando salárío niínimo_- não_ten:t mais o direito de poSsuir uma farriilia. E
eu pergunto: mas meu Deus, será que um homem que atinge maioridade, que
serviu ás Forças Armadas, que tem a sua carteira militar, carteira do Ministério do Trabalho e está apto para trabalhar, tem um salário garantido pelo
Governo de nove mjl e setecentos- cruzeirOs, de que, descontando os encargos
sociais de 8%, a ele impingidos, não lica, sequer,-nove-nlil cruZeiros·,-ou-seja;
ele não tem uma diária-de trezentos cruzeiros, que hoje rião compra mais um
quilo de carne; será, Senador José Uns, será que iSSO- e rii.Otivó de satisfaçã-o
para o Sr. Ministro? Será que isso -representa; na fealidade, a verdade deste
País? Uma verdade que é diferente, porque é uma vefdade que cresce aos nossos olhos e que realmente mexe com o nosso coração por ver quem trabalha
neste País sofrer fome, e sofrendo fome, perder o amor pelo trabalho. É ver
um modelo, Senador José Uns, que dá condições às Letras do Tesouro NacLonai, aos nossos papéis, de gerar lucros da ordem de__l23_%, carreando para
quem tem condições financeiras lucros astronômicose vida nababesca negando, ao mesmo tempo, para quem trabalha, para quem produz, o elementar direito, Senador José Uns, de poder viver às suas custas e, poi' istO. perdendo
até, psicologicamente, o direito de ter amor pelo labor e ficando assim sem
opção. Um operário que ganha oito mil e poucos cruzeiros por mês, descontando os encargos sociais da Previdência, c_om_ o_ que lhe sobra perde o amor
pelo trabalho e fica sem opçãO. Restam-lhe três alternativas, Senador José
Lins, qõe--sã-o" as qUe-estão aí: ·o-u ele vai beber, ou ele vai pedir, ou, então, vai
assaltar.
Este Governo que ai está não oferece mais nem seguranÇa, n6s-não temos neste País maís nem segurança, ·está' ·aí Rio de Janeiro, São Paulo,
Brasília, a cada dia se lê nos jornais como cres_ce a insegurança neste País.
Cresce paralela à prostituição. E por que cresce a prostituição?_ Por que cresce
a insegurança? Por conta de um modelo maldito que assegura a quem tem dinheiro o direito de ter tudo, mas não dá a quem trabalha o simples e primârio
direitO de, trabalhando, poder viver a sua vida.
O Sr. José Lins- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. AGENOR MARIA -Com o maior prazer.

O Sr. José Lins- Senador Agenor Maria, já nãO -:sei bem o que analisar
no discurso de V. Ex~. porque V. Ex~ começou falando sobre uma simples
notícia de uma revista de um analista estrangeiro, que fazia referência ao sis~
tema de ajustamento do preço do dólar no País: Daí, V. Ex• concluiu que o
Ministro Delfim Netto está satisfeito com o sistema.
O SR. AGENOR MARIA - t a revista que diz.
O Sr. José Lins- Que o Miriistro Delfim Netto está satisfeito Com ~odo
o modelo. Evidentemente é uma conclusão exagerada que nenl].um analista
econômico se daria ao luxo de tirar. O que o analista quis dizer é qüe- eSse fato
exclusivo de correlacionamento entre o valor do cruzeiro e do dólar foi bem
conduzido pelo País. O Ministro Dellim Netto, naturalmente, que é responsável por isSo, conCOrdou, como não poderia deixar de concordar. Mas, V.
Ex• tira outras conClusõeS tj_Ue na-da têm a ver com isso. Por exemplo, quando
V. Ex~ diz que o saldo da balança comercial não dá para pagar um décinio
dos juros, não é b_em Verdade.
O SR. AGENOR MAR.! A -

Então V. Ex•.me provese dá.

O Sr. José Lins- Eu_ dou os dados: o saldo foi de l bilhão e 200 milhões
de dólares e a despesa com juros foL8,7 milhõ~s; eqtijo éo_r:nais _4~ um déçil)lo.

O SR. AGENOR MAR .IA- Vamos buscar onde, Senador José Lins, as
condições para pagar os juros da dívida?
O Sr.-José Uns- A balança comercial, V. Ex• sabe. Aind? mais, nobre
Senador, V. ExJ sabe que no ano passado, por força da despesa com o petróleo, e isso é muito importante ser dito, 6 nosso dejlcrt âã balança comercial
foi de cerca de 3 bilhões de cruzeiros. Neste ano de 1981, em vez de de[lCit de 3
bilhões, tivemos um saldo de 1,2 bilhão. O esforço é grande, nobre Senador.
Agora quando V. Ex• analisa isso não diz q~e de 1973, a_ esta data, só a despesa com petróleo, subiu mais de 35 bilhões de dólares. Ora, nobre Senador, significa que se o petróleo não tivesse- subido a nõssa -dívida não chegaria, possi·velmente, a 30 bilhões, quando nós estamos exportando, hoje, já mais de 20
bilhões por ano. V. Ex• faz uma análise e acaba responsabilizando o Governo
por todo o desemprego do pa1s, por tudo. V. Ex• se esquece, na história que
V. Ex• conta, daquele homem do Rio Grailde do Norte, com o carro na porta, televisão, telefone, e tudo mais, acordando às 9 horas, abre a boca e diz:
.. Este Governo não dá certo, este Governo não· ajuda a gente". Essa é a estória de V. Ex•

Ter~a-feira

9

421

O SR. AGENOR MARIA- Senador José Lins, em 1977, veja bem V.
Ex'. a nossa dívid~t exlt!rna era de 32_bilhões, 137 miJhões de dólar;:es. Import;JmQ~ o equivalente a 3 bilhõ~. 813 milhões e passamos de 32 para 43 bilhõeS. Então, esse negócio de culpar o petróleo pela dívida externa, sinceramente, nobre Senador, ni:io tem sentido.

O Sr. José Lhis- V: Ex• poderia dizer em quanto sutiiu a importação de
petróleo, por ano. em 9ólare."l'?
O SR. AGENOR MARIA- Em 1977; ouça bem nobre Senador, a nossa dívTda bruta era de 32 bilhões e 137 mifhões,

O Sr. José Uns- Em 1977 o petróleo Já trnha subido, nobre Senador.
O SR. AGENOR MARIA- Importamos, naquele ano, o equivalente a
3 bilhões e 803 milhões de dólares e ficamos devendo 43 bilhões e 511 milhõt::s. Está aqui U nota. Então, o aumento da dívida não é só por conta do petróleo.
O Sr. José Uns- Não é só. evidentemente. Mas o grosso ·é o petróleo,
nobre Senador.
O SR, AGENOR MARIA- Mas o que ouço é que o petróleo é culpado
por tudo.

O Sr. José Uns- A h!, o petróleo é culpado; basta V. Ex• fazer a conta
na ponta do lôpis.
·
O SR. AGENOR MARIA- O Brasil produzia o equivalente a 15% do
petróleo consumido. Nós estamos produzindo, hoje, o equivalente a 27% do
petróleo consumido no p~ís.

O Sr. José Uns- V. Ex' deu um bom dado para mostrar que o Governo
está trabalhando.
O SR. AGENOR MARIA- Ouça bem: 27%. Em ou(ro aspecto nós podemos ~dicjonar a esse petróleo que consumimoS mais 20% de álcool, que é
nosso.
O Sr. José Lins- V. Ex' está dando exemplo de que o Governo está
acertando.
O SR. AGENOR MARIA-:_ Peço a V. Ex• um minuto Só para concl~ir
o meu raciocínio.
Nós podemos hoje ter - com o petróleo que estamos produzindo, e
como a adição de até ;2.0% _de álcool - pelo men9s 50% de energia nossa.

O Sr. José Uns·- V. Ex• vê que estamos trabalhando.
O SR. AGENOR MARIA -Agora, nobre. Senador José Lins, o que
rri.'io entendo, sinceramente, é.que se a nossa produção interna de petróleo está
aumentando, se está-provado que o álcool~ realmente, é um combustível melhor ainda do que o petróleo porque não é poluente e é nosso, por que, então,
o endividamento cavalar deste país? Por que o Governo fica na obrigação de
criar uma cOrreção-cambiai que deiXa todó_Q pOvo brasileiro, semanalmente
agora, vendo a nossa moeda cair? Cai, semanalmente, o cruzeiro, fortalecendo o dólar, numa demonstração de que não temos como arcar com o ônus da
emissão de papel-moeda que o Governo eiriiie; ecomo emít~. sei lã, nobre Senador José líns.
Dentro desses aspectos, acho que o Goverho não está dando o exemplo
que possa criar uma mentalidade de sacrifício no país, porque não há um trabalho no senti_do ~e dar ao brasileiro_a certÇ-?:a de que caminhamos objetivamente, com o esforço e com o irabriih.O, para sair ~dessas dificuldades.
·Acredito, Sr. Senador José Lins, que é. importante que o Governo faça
por onde merecer a confilfO:Ç;:f do povo; o povo não estâ acreditando no Govefno. ConfeSSo a V. êx~:-o povo ·não--está acreditti.ndo no Governo, porque o
Go\·erilo, aõ invés de Se p-reocup-ar- cotri-'à ·situação económica do país,
preocupa-se-·moito mãis córri"l1 situação partidária, Ora, meu Deus, a missão
dO Governo é governar, a missão do Governo é, objetivamente, administrar.
A política partidária em que estamos envolvidos há dois anos, como dizia ontem ou anteontem o Sr. Senador Eve!úsiO Vidra, está absorvendo toda a
atenção do país, em detrinlento da própria economia nacional.

o' Sr.

EvelcfsiO- Vieirà- Permite V. EX! um aparte?

O-SR. AGENOR MA_RIA- Com muito prazer, nobre Senador Evelásio Vieira.
O Sr. E~·e/ásio Vieira- Sr. Senador Agenor Maria, em 1964 tínhamos
uma dívida externa pouco acima de 3 bilhões de dólares. Essa dúvida, desde
1965. 1966, 1968, 1970, 1972, foi crescendo extraordinariamente. Em 1973 é
que, realmente, explodiram os preços do petróleo.

O SR. AGENOR MARIA -

t: isso mesmo.

O Sr. E1•elásio Vieira- Mas ela -já vinha crescendo extraordinariamente.
Por quê? Porque o Governo, irresponsavelmente, não agindo seriamente, foi
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contrair emprésfimó n·o eXterior para empreendimentos portentosos e de lônga maturação. Muito bem._ Surgiu a explosão dos preços do petróleo e o Governo brasileiro que jâ estava endividado- quejã vinha contraindo empréstimo no exterior para pagar os juros e as amOrtizações, isto Cm 1973- fez de
conta que não havia problema com o aumento do petróleo. Somente anos depois é que o Governo começou a adotar medidas no _sentido de buscar alternativas energéticas. O Senador José Lins fala_que, no ano passado, houve um
superávit na balança comercial. É verdade, houve._ Mas_ o .superávit ilusório,
artificial. Por que houve? Porque o Governo passou a sUbsidíar, principalmertte, com as desvalorizações do cruzeíró - e forain trinta e ciitCo desvaloriZaÇôe5 em doze meses- para possibilitar o aumetlto das exportações, sacrificando o brasileiro, e o nosso_ produto industrializado é vendido lá fora por
preço inferior ao que adquirimos aqui nós magazin_es. Por que o Governo
conseguiu, também, esse superávit ilusório? Porque o Goverrio corl_teve as importações de matérias-primas essenCiais ao desenvolvimento brasileiro, ao
nosso parque fabril, ...

O SR. AGENOR MARIA -

Muito bem!

O Sr. -E~·elásio· Vieira- Porque o Governo itiipedeiu a irffportaçãó de
rnãquínas- e de equipamentos e. com essa medida, provocou também a recessão no País e, com isso, surgiu o desemprego. Nós tivemos, realmente, o superal'it da balança comercial mas co-m custo soCial eleVadíssimo . . .:. :. isso o Sen·a;
dor José Lins não fala.

O SR. AGENOR MARIA- Senador Evelásio Vieira, e o custo econômico também. Porque V. Ex' diz muito bem: as nossas empresas industriais
se privaram de importar algumas coisas necessárias à manufatura de alguns
produtos.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Nobre Senador José Lins, logo a seguir
permitirei o aparte de V. Ex' com o maior prazer.
Veja bem V. Ex~. nobre Senador: um homem de classe média, hoje, no
Brasil, está procurando a rede de ensino estatal porque não está mais podendo pagar a escola. A classe média do Brasil, infelizmente desapareceu. E eu
quero saber quem vai segurar esse Governo, porque a classe média ê que dá
estabilidade política ao Governo. A classe mêdia brasileira, sinceramente; está :.ií, cOmo cu já disse v_úrias vezes, com o cadeado no telefone e jã agora, sem
poder pagar os colégios, matriculando os filhos na rede de ensino escolarestatal, e não é fácil encontrar vaga. Essa é a situação Cfa classe inédia brasileira.
Um outro aspecto: o nosso coronel rural. V. Ex' sabe, porque é homem
do Nordeste, que a média propriedade do Nordeste proletarizou-se. Então, a
classe mêdiu burguesa, no Brasil, desaparece; classe média rural proletarizase, cresce assustudoramente a onda de crimes no País, a íriseB;urança aumenta.
Então; Senador José Lins, precisamos parar p-a-ra meditar, para saírmos dessa
situação, porque do jeito que vai não eStá Cei-fO: EsfOu aqui há 7-a:nOs, e digo
a V. Ex' que a sitUaçãO está corria a cantígà. Çta_ peiua, estã cada vez pior. A
cada ano que passa fica pior a situação. Eu perg~_nto: Se a cada ano que passa
piora a situação, estamos esperando o quê?
Então, esse modelo econôni:Ico-:e ci;Sé ffiôdelo tiíbutário estão errados. Se
nãO estiyesse errado não haveria essa sítuàção- atual. A classe média está asfixiada, o proletário, o assalãriado de -salâriomínimo está jogado mesmo, sofrendo_ demais, porque o que _ganha não é ·suficiente:- E. o Senador Evelâsio
Vieirii"disse muio bem: "E o subs3lário?'.'. ~-ã muita- gente ganhando um subsa!ãrio; quer dizer, não é o s_:J:Íái"iO, é Uin S:Ltbsalário,· e muitos nem subsalário
encontram. Eu disse aqui on·tem Cf~é?;'-meu'gãbiriête "agora é cheio de gen~e
querendo emprego, querendo -qualquer coisa. Or'a, rrieu Deus, se cresce o ·desemprego, se a classe média próJ~t-ªiiza:-se, s_~- a_u'!Jlenta a angústia do trabalhador, se aumenta a inflação,. se;~r~mõeda desvaloriza-se, então ele nãq é de
ficar cóntente com revista algl!ma.· Acho.. que a hora é de se parar para meditar e encontrar uma saída, Serrador Josê Uns_._ Digo? V. Ex,. o seguinte: Acho
que vencer partido "a"_ ou partido "bn, istO·é·o de menos; o que verifico ê que
os nossos va!Ores étnicos e morais __ eStão_desaparecendo. Está havendo, na
realidade, uma desagregaçãq__ da f~"t!l_ilLa~Itf! desagregação na família; o trabalho, como fonte perene de dignidade, de príncípiõ, d6. iildependência, está desaparecendo, porque esse salário aí não dá independência a ninguém. Então,
se desaparece a família, desaparece o trabalho como- fonte maior; e pãr3 Oride
é que vamos ser arrastados, se esses valores étnicos e .moraís realmente forem
abaixo? Esta a grande rcalidude. Acho que nós os representantes do povo- e
o Governo, que tem uma obrigação tão grande quanto a nossa - devemos
procurur umu solução, sentar numa mesa. e descobrir uma maneira de poder
sair disso. O-que cresce, ria- rerifiOade, são as distorções, cresce a prostituição,
o desemprego, o que cresce é a inflaç-ão. Essas ·cõiS:as aumentam assustadoramente às nossas vistas c nós preciSUtTios ver Como poderemos sair deSsa si-

tuação.
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O Sr. José Lins- V. Ex' me permite?

O SR. AGENOR MARIA- Pois não.
O Sr. Jasé Lins- Senador Agenor Maria, V. Ex' representa essa angústia de que todos estamos tomados nesta hora difícil de nosso desenvolvimento. V. Ex' tem razão quando exprime esse clamor popular, na sua aspiração
pó r tnelhore~ condições de vida, realmente mostra sua insatisfação com o que
vem acontecendo c_o_nosco. Eu gostaria de lembrar a V. Ex' que V. Ex' mesmo
citOu alguma- coisa dci. muíto positivo que temos conseguido. ~ inegãvef que o
petróleo passando de 1,8 dólares para 30 dólares por barril, no que modificou
completamente o fluxo de recursos entre os parses do mundo todo.
É inegável também, se V. Ex' fizer a conta na ponta do lâpis, que um aumento de 30 dólares, numa importação média de um milhão de barris por dia,
desde 1973,_até hoje, acresceu-tremendamente a nossa despesa em dólar. Portanto, não pode deixar de ter influído profundamente em nossa dívida.

O SR. AGENOR MARIA

,-J:;~rtó!,

O Sr. _José Lins-:- V. Ex_,-meSf!!O dísse qUe nós reduzimos a importação
d~ PC?tróleo. Hoje, _ao _invés de 1_ iníll:!ão de b~uris, estamos importando cerca
de 780 rníl barris por dia; V. Ex'" cita-ain-da que o riossO aumento de produção
iiitéflü:>~de-pefróleo foi para 27%, aO invés de 15 ou 16; V. -Ex, citá também o
grande programa de produçãó de álcool para substituir crcori:ibustível importado. Portanto, V. Ex' cita as medidas que o Governo tem tomado para corri~-~ ~ssa terrível._per~~ ~e r~~rso~_de ~~-Ssa pou~ança ... i·~

O SR. AGENOR MARIA- Senador José Lins, eu açnô que até hoje o
Governo·não tomou nenhuma medida objetíva no sentido de:- realmente evitar
essa situação-...
-- -

O Sr. José Llns -

Qual sitUaçãO?. _ -

O SR. AGENOR MARIA- ... porque se V. Ex• pegar as estatisticas,
V. Ex~ verá q-Ue a cada ano que passa, até 1980 fãbricávamos mais carros de
luxo, facilitáVamos mais a aquisição desses carro"S pelo pOvo ...
O Sr. José Lins -

Ao contrário. No ano passado, inclusive caiu ...

O SR. AGENOR MARIA --Senador, deixe-me concluir. O Governo
não tomou nenhuma medida, Pois enquanto no Japão apenas 4% cto transporte de massa depende de combustível importado, no Brasi196% desse transporte d~pende excluslvamente de combustível imp0rtado. Em São Paulo, por
exemplo, 96% do transporte de massa depende do ~ombustível importado.
Então v_eja V. Ex~ enquanto o ]ª-JJ~O~ q~e-~ um país importador, cOmõ nós,
preocupa-se em criar condições de economicidade dentro desse campo, no
Brasil, não. No Brasil o ano que se produziu mais automóvel foi o de 1971. O
Governo facilitando paru 36 meses, com um crediãrio enorme, em face disso
cres-ceu assustadoramente a nossa índústria automobilística, entre 73 e 79.
1:: como_o Senador Evelásio Vieira seffipre está a dizer, não se sabe Senador, por-q\ie é que ·n-ós ·vãmos fabricar rriais automóveis S.e não estamos podendo comprar a gasolina? Vamos fabricar mais aUtOilíóvéis e depender mais
do produto importado, se nós nãO podemOs realmt"nte arcar com esse ônus da
importação do petróleo?
-São estes_os ·aspectos que realmente áCho quê_:~,_D,ov~r~O 'ainda não .atentou para esta "rea_lidade, p~~que ~~~J:'ro~_~bem hgp~.~9~i~. rl.~te~pl~nário,
em 75, 76. 77 nós despertávamos o G~v~mo pa~~~~.':l.T~:~Jidadtt,,q.~e estã aí

·:~rcima:v~~...~,q.~'...a. . ~ _p~s.~.i~i_ti~ades.
hoje: os enc.."~:_·r·g.os___ ~~-.balanç. a ~-e serviço2.
Confesso_ a V. Ex~ que os_ encargos d~'i~da
viços·hoJe.estã:o acim:;t das nossaS possibilidades.
~~;:.~- · .
. .: · ~ .
.

--

'"'~-

O Sr. José -Lins- V. Ex' me permlf~·· co
.

.

---~

-

O SR. AGENOR MARIA -

Poisjo:

O Sr. José LiizS- Então; V. Ex• ci(~u al
Governo ven'! faze:"nOo para corrigir essas liisto
no, inclusive
aurriento da produção. :-~.:-

no

\! _-_

: ..

O SR. AGENOR MARIA- O aumento dà~fódüç\ló :.C:: foi Deus quem
arranjoa mais petróleo.

_

-

~-~

-~i_.·;,.,

' · .. ·

o Sr: JOSéLins ....::ora~ oeus·f DeUS~TarO!~~ts.nã~~ ~Ívemos sem ~Deus.
O SR. AGENOR MARIA 0 Sr . .fQsé Lins -

Pois 6!-

Então V. Ex' se Sé:Ote ·e-espere que Deus ajude.

O SR. AGENOR MARIA- Não. M~s o Governo tem que fazer isso.
O Sr. José Lins -

É isso que V. Ex' quer fazer, certamente.

O SR.. AGENOR MARIA- Mas, o que ele pOdia fazer mesmo era aumentar a produção do petróleo.

- OSi--:JõslFLíns-0 que V. Ex' acha? Neste caso V. Ex,. não devia culpar
o Governo. Devia culpar a Deus.
-
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O SR. AGENOR MARIA- O Governo não faz petróleo.

O Sr. José Lins- V. Ex~ me permite? V. Ex• me concede o .aparte?
O SR. AGENOR MARIA - Pois não.
O Sr. JoséLins_-- Eu não sei se V. Ex• culpa a Deus pelo mal feito e o
Governo pelo bem feito, ou vicewversa. Se Deus é culpado' pelo mal feito oú
pelo bem feito, ou se foi Deus quem fez o bem feito. Neste caso vamos esperar
por Deus. NU o precisa V. Ex• culpar o Governo.
-

O SR. AGENOR MARIA- V. Ex• estã dizendo que foi o Governo
quem fez. Mas não foi o Governo quem deu o petróleo ao Brasil. O Governo
apenas foi buscar.
O Sr. José Lins_~ NãQ~_M_as foi o Governo quem -desenVolveu a pesquisa
do petróleo, organizou e financiôli 6 Plano do Álcool, o Governo é que se _esfOrçOu para importar meilos, coisa cOntra a qual os Srs. se rebelam, todos
querem uma despesa menor lá fora, mas querem importar-mais, o· que éptofundamente incongruente, nobre Senador. Mas o.que quero dizer a V. Ex•_é
que o resultado da balança comercial passou do déficit de 3 bilhões para o
saldo de ·1 bilhão e meio. E, ainda mais, V. Ex• ~abe quanto ao problema do
ensino e V. Ex• tem razão. Hoje, diz V. Ex•, a classe média procura as escolas
públicas porque não pode pagar escolas particulares. V. Ex• tem toda razão~
o custo de vida subi1,1 muito, a mãowde-_obra subiu, o professor quer também
- e os Srs. apóiam a greve dos professores porque querem mais pagamento.
Mas V. Ex' se esquece ainda que nós passamos, nestes últimos quinze anos,
de seis milhões de meninos para vinte e cinco milhões de meninos nas escolas
primárias; passamos de cem mil alunos nas universidades, para um milhão e
seiscentos mil alunos. E, ainda mais, V. Ex• se esquece, com toda essa transw
formação, com todas as dificuldades, o que vimos no ano passado foi uma- iew
dução, uma queda na inflação. _E quando os Srs. membros da OposiçãO culw
pam o Governo porque decidiu uma política da maior produção de carros,
como faz o Japão, aliás- o Japão também está aumentando-, V. Ex•s também culpam o Governo porque não investe mais para criar mais empregos.
Ainda agora, o nobre Senador Evelásio Vieira est_av:aJevantando:_o problema
da necessidade de o Governo investir mais e melhor no campo da construção,
porque a construção cria muitos empregos. Então, veja V. Ex• que os problemas existem, a angústia que V. Ex• expressa é absolutamente legítima, mas infelizmente V. Ex.'s não mostram o lado bom da coisa e nem tiram conclusões
para uma medida efetiva que venha a mudar tudo isso.

O SR. AGENOR MARIA - Senador José Líns, hâ uns quatro anos
passados eu lavan_tei, aqui, a possibilidade de o Governo modificar os dois_
modelos: o económico e o tributário.
Acho que sem mudar esses modelos é ínt_eíramente impossível mudar a
situaÇãO nacionã.l, porque, veja bem V, Ex.' o seguinte: O modelo económico
oferece uma posição-onde o financeiro se sobrepõe acima da produção. Sabe
V. Ex• que, neste País, quem dispõe, hoje, de uma estrutura económica, industrialmente falando, e não tem capital de giro, se for preciso levantar dinheiro- porque ninguém desenvolve uma indústria sem dinheiro- corre o
risco de trabalhando perder o que tem, porque a rentabilidade do financeiro
está muito acima da rentabilidade do _económico, O modelo criou essa situaçã_o no Brasil: quem tem dinheiro está ganhando o que quer. Num País
onde o assalariado_ está morrendo de fome, tem gente faturafido 126% de luw
cro. ao ano, ganhando dinheiro demais. Quer dizer, é um contrawsenso, ê um
paradoxo. Milhões de criaturas trabalhando sem poder fazer a feira e alguw
mas dezenas de pessoas ganhando dinheiro demais. Esse ê o modelo económico!
O modelo tributário ê outro absurdo! outro paradoxo!
Vejã, V. Ex•, o modelo tributário: o Governo de São Paulo tem um superávit na receita do ICM e o Piauí, o Rio Grande do Norte e a Paraíba têm, em
determinados meses do ano, um déficit. Alguns Estados da Federação dependem hoje, quase que totalmente, do GOVerno -central. O País, com esse modelo tributári-O está desaparecendo como Federação mas o Goveino- continua;
teimosamente, a impingir à Federação um modelo que beneficia o Poder Central, em prejuízo e em detrimento dos Estados produtores de matêria-prima.
Então, esses são os problemas, nobre Senador José Lins. Agora, o Governo,
teimosamente, não quer modificar ó modelo tributário; nós C$lamos aí a merw
cê de um modelo tributário que cria uma situação-paradoxal. Se eu produzir
na minha roça, este ano, quinhentos quilos de algodão seridó, por hectare, eu
tenho realmente nesse tipo de algodão uma safra boa. Se eu produzir mil quiw
los de algoão do tipo herbáceo, eu tenho uma safra boa e sofro o equ_ivalente
a 19,5% de ICM e encargos sociais. Se, no anó segUinte, eu tiver uma frustração de safra e, em- vez Oe colher quinhentos quilos de algodão seridó colher
cinqüenta, e do algodãowdo-mato cem, eu sofrerei Q_ meSfno encargo~ qUer dizer, pagarei imposto sobre um produto gravoso e deficjtário; vOu pâgar im~
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posto porque trabalhei. Ora, um modelo dess_es_ _estã provado que não deve
continuar, porque lião é jUsto-Que a pessoa pague imposto porque trabalhou.
Essa é a realidade do ICM incidindo sobre o produto bruto nas mãos do horilem do campo. O sujeito -paga irriposto porque trabalhou, e não porque teõha ganho dinheiro. Não é jUsto que o Rio _Grande do Norte ou o Ceará exw
porte-m pluma, fique 12-% âo equivalente da pluma exportada para o Estado
do produtor e, na hora que vai importar o fio fino, pague cinqUenta vezes
mais caro, deíxando o mesmq_ trH:mto !lO Es~ª"_s!Q_produtor daquele fio fino. 1:.
esta a realidade monstruosa que grita o ex-Governador Adauto Bezerra que
está aqui presente-- eele como eX-Governador do Ceará e industrial conhece
e sente o problema na carne. É preciso mudar esse modelo económico e tribuw
tário. Infelizmente, o Governo não mudou. Se não- mudou, aumenta a nossa
dívida, aumenta o nosso descontentamento, a nossa pobreza e alguns Estados
da fe_deração, hoje, estão aí dev~ndo o que não podem pagar, alguns municípios, nem sei como,~tão subs_istindo. Infelizmente~ essa é a verdade da crise.

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, Senador Josê Lins.
O Sr. José Lins- Senador Agenor Maria, V. Ex• faz uma observação
muito importante e séria. Eu estou de pleno acordo. Mas, V. Ex• deve
Iembnir-se que, no final do ano atrasado, quando o Governo Federal propôs
a mudança da cobrança do ICM para que a importação feita pelos Estados
do Nordeste pagassem menos imposto em São Paulo, em contrapartida, mais
imposto ao Nordeste, isto é, transferindo menos dinheiro para o Centro-Sul,
a própria Oposição criou séria _resistênciá aqUi dentro. Por quê? Porque símw
plesmente OGoverno queria mudar alguma coisa. Quer dizer, é uma coisa inteiramente sem lógica. V. Ex' votou conosco_, lembro-me bem disso, mas, infelizmente, essas -iâentifíC<iÇões que V. Ex.' faz não contam com o apoio da
própria Oposição-. Gostaria que essas coisas todas tivessem total apoio sempre que elas viessem em benefício dessas correções a que V. Ex• se refere.
O SR. AGENOR MARIA- Senador José Lins, V. Ex• diz que nós da
Oposição não apresentamos, assim, uma saída. Pois bem, está aí o problema
do modêlo económico, do modêlo tributário e vou mais além. Veja V. Ex• os
salários do Sul e do Sudeste, doze mil e tantos ·cruzeiros, os salários do Norte
e-Nordeste, nove mil e tantos cruzeiros, ou seja, temos uma diferença de salário de três mil e tantos cruzeiros para menos. Quando o Governo vai fixar o
salário ele fixa verticalmente de cima para baixo: São Paulo 12 mil e tanto,
Rio Grande do Norte 9 mil e tanto. E esse mesmo Governo quando fixa a
taxa rodoviária nos iguala.
~- -Então. pergunto, senador José Lins, p·or que é que somos diferentes na
hora do salário e somos iguais na-hora da obrigação? Por que é que somos diw
ferentes na hora em que somos-assalariados do Rio Grande do Norte e somos
iguais na hora em -que vamos emplacar um carro no mesmo Rio Grande do
Norte?
Quer dizer, na hora em que somos assalariados do Rio Grande do Norte,
vamos ganhar 31% a menos do que o assalariado de São Paulo. Mas na hora
em gue vamos emplacar um carro no Rio Grande do Norte pagamos o-mesmo quantitativo que paga o homem- qUe mota em São Paulo ou no Paranâ.
Então, são essas aberrações que eu sinceramente não me confor~o. porque e este é um País só e ele não pode crescer paraplegicamente, nós não podemos ficar à mercê de um modelo uno para este mundo, este continente que
é -o Bra'sil; não podemos ficar à mercê-de uma ICgisla"ção para todo este continente que é o Brasil e criar essas distorções que eStão aí, distorções que gritam
aos olhos. E, digo sinceramente, se não fora minha mulher que gosta de
Brasília eu não iriã disputar mais nada este ano, eu ia embora disto aqui porque não adianta, não adianta mesmo. Eu tenho mais de trinta projetes e não
tenho nenhum aprovado.
-

O Sr. José Lins - O que seria uma pena, nobre Senador.
O SR. AGENOR MARIA_-, Será que os meus projetes não têm sentido? Têm, mas estamOs aqui simplesmente para cooenestar um sistema político que mexe com a nossa sensibilidade. que dinigre a classe política. tum poder que não quer dar ao outro Poder, ao Poder Legislativo, o direito de legislar.
Senador José Lins, nem isso o Governo que. ·está aí nos deixa fazer.
O Sr. S_velásio Vieifa - Permite_ V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ L!NS- Queria um aparte de V. Ex• apenas para dizer ...
O SR. AGENOR MARIA- Pediria a permissão de V. Ex•, que é um
homem que debate honestamente, que me permitisse conceder o aparte ao
n-obre Senador Evelásio Vieíra ...

_o Sr. José Lins- Nobre Senador Agenor Maria, eu queria apenas dizer
que seria _uma pen~ gue V. Ex• não voltasse ao Senado. V. Ex• honra estaCasa.
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O SR. AGENOR MARIA - Muito obrigado.
Ouço o nobr~ St!nador Evelásio Vieira.-O Sr. En:lásio Vieira- "Chove no ceará e a~ águas -correm para o mar,
se unem". Colóquío do Senado·r-1cisé UnS, refiresentãnie-do Gi-uPo Virgíiió
Távorú, com o c·x~Govérri.iidor, Deputado -Àdauto Bezerra, cOOiempladÓ, -e
com sorrisO, pelO representante da corrente do Ministro César Cals, 6 nossõ
Presídente em exercício. Está a significar que é-prenúDcio de coisa muito bo<l.
no Ceará. Isso -é muito bom para nós do Brasil.
O Sr. José Lins Brasília.

Pelo menos prova que- os cecirenses estão aqui em

O Sr. El•elásio Vieira --Apenas este registrO- de alegria, de nOs, súiinos,
para com esta harmonia que começa a haver no Ceará. QuerO dizer que o talentoso Senador José Lins pratica um lapso de memória quando diz que nós
da Oposição defendemos essa política vigente rios últimos anos, da indústria
automobilística, de dar prioridade ...
O Sr. José Lin.~ -

Eu não disse isso, V._ Ex• me desculpe.

O Sr. Evelásio" Vieira- Então, perdão, porque nós sempre combatemos.
O Sr. José Lins ~_Nobre S~nador Evel.ásio_ Vie_íf~; ~u ape~~~ dis-se_ ~Ue ã
indústria automobilística é urili'coino outra quarqUer e que õ GOVer-nO, quando implementa a indústfia, iinp[ementa- riO sentidO de -Cii"ãr mercado, cri"ar
mais emprego qi.Ie essa é unia pOlítica cjtie V. Exi defende. E tanto de-fende
que ainda há pouco sugeriu que o GoVefno implemeritcisse ainda mais a indúslría- da construção civil, pois que ela é importante em furição daS casas Que
produz, do bcm-estar que traz para as populações e pelos empregos que cria.
V. Ex!- tem toda a razão.

e

O Sr. El•elásio Vieira- É bem diferente. Nós defendemos uma políÜca
automobilística no Brasi! diferente.
-- O Sr. José.Lins- Não falei em indú_stria automobilística, falei no geral.
O Sr. El•elásia Vieira -

Somos contrários_ a essa política adotada pela
nossa indústria automobilística, que dá prioridade à fabricação, à produção
de automóveis, oS mais variados tiPOS, cOm JariÇcimentos, anualmerite, -de tipos novos, apenas com ligeira ornamentação, mas onerando ao comprador.
E é exatamente essa política que nos levou à siú.iaçãÕ- de difiCuldades em-que
vivemos hoje, porque, se déssemos prioridade à produção de automóveis p-opulares, de ônibus para o_ transporte coletivo, de caminhões para baratear o
transporte de nossa produção, se nós tivéssemos também olhado, com maior
atenção, para o sistema ferroviário, para O-siSterria marftimo, fluvial, estaríamos em melhores condições. Queriã: deixar claro, e o Senador José Linsjá es-clareceu, que nós não fomos nunca favoráveis a essa política, ao- contrário,
principalmente cm razão de sermos um país desprovido de petróleo e também, no momento, de borracha, tendo que importar e_ssas duas matériasprimas para dar sustentação a essa portentosa indústria automobiiística. Era
o registro que eu desejava fazer.
O SR. AGENOR "MARIA- Sr. Senador Evelásio Vieira, o nobre Deputado Adauto Beze~ra, aqui. presente, é uma das parcelas ponderáveís do
que foi a vitória do nobre Senador José Lins, em 1978.
O Sr. José Lins-- :E: verdade.
O SR. AGENOR MARIA - E posso adiantar a V. Ex•: se em I964,
houvesse o clima de tranqUilidade e de harmonia que hOuve em 1978, o Deputado Adauto Bezerra teria a mesma posição que teve àquela época.
De forma que a presença de S. Ex• aqui, conversando com o Sr. Senador
José Líns, não é nada de admirar, porque o Deputado Adauto Bezerra votou,
lutou, trabalhou pela vitória do Sr. Senador José Lins.
O Sr. José Lins- É verdade. Com muita honra para mim, nobre Senador.
O SR. AGENOR MARIA- Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, posso
afirmar o seguinte: a minha: PreSença contiáuamente na tribuna, a respeito
desses problemas, é muito mais a presença soda], económica do que a pre:
sença político-partídâria, porque posso afirmar que o importante para nós,
brasileiros, é que o nosso País tenha segurança, tenha perspectiva de futuro,
tenha grandeza, mas não é a grandeza de um ... Eu, ontem, falando, um Senador aparteou-me sobre o problema da renda per capita. Pelo amor de Deus,
não é a renda per capita que cresce, porque ela cresce em termos literários.
Ora, o Senador Ageilor Maria ganha Cr$ 400.000,00 POr mês; o operário
que votou comigo está ganhando, -lá, 9 mil e- tailiO;- ele recebe líquido Cr$
8.700,00. TranqUilameilfe", se se somar os· 400 mil de AgenOr com os Cr$
8.700,00 dele dã Cr$ 408.700,00, dividindo ao meio dã Cr$ 204.350,00. Mas,
na hora de fazer a feira, eu vou fazer com os Cr$ 400.000,00 e ele com os Cr$
8.700,00, que eu duvido ele a faça. Então, não adianta falar. Não quero ~ste
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Brasil literárío,- artificial não. Quero um Brasil em que as pessoas sejam
pobre~~ mas possam ser honradas:- Quero um Brasil em que o sujeito seja oPe-

rário, ínfimo operário, pobre operário, mas seja só pobre, não seja miserável.
Quero um Brasil em que o sujeito seja pobre, seja operãrio e possa ter um lar,
porque não é justo que uma pessoa alcance a maioridade, consiga um salário
~não possa ter um lar, não possa ter uma famnia.
Pelo amor de Deus, um País onde a ce/ufa mater da nossa socie-dade é a
família e 80% du população que trabalha não pode ter um lar, não po-de ter
uma familia, para onde vai ser arrastada essa sociedade? Porque se não posso
ter um lar, vou ter qualquer coisa, e qualquer coisa é isso que está aí crescendo em São Paulo: milhões de pivetes roubando aos 7 anos de idade, criados
nos ~sgotos da sub\:iâã que -têm-. ·sãO -os lú-mpens que crescein assustadorainei-tti effi detrimeTtto d-e todos rlós:-E o modelo, esse modelo que quer igualar
as desiguuldades, está_criando um país paraplégico, porque não entendo, se-n_~~-0~ Jos_é _uns; -qLie, n-a hora do saláiiO~- O-GoVerno ache e assine pai a ganharmos 31% a menos e, na hora de pagar os encargos, na hora de pagar as
taxas, sejamos igualados._ Por que é que somos diferentes na hora do direito e
sOmos iguais na ~ora .d.a .o.briga.ç~o1 Que Governo .é eSse? Que lei~ essa? Que
legislação- é essà em -qUe- ó GOverno, teíiTIOS-irnente, faz- com que coi:ttínut::?
Porque estou aqui gritando há 7 anos e não adianta, mas não adianta mesmo!
O qLie-eLi-desejo, o que aspíro, é que o Governo acabe com esses paradoxoS e dê liberdade aos Congressistas, a este Poder que devia ser realmente poder, para qlfC as leís saíssem daqui, de homens como nós, que conhecemos a
realidade deste País, porque quem conhece a realidade do Rio Grande do
Norte é Agenor Marjª que vive lá. Sou eu que trato da vaca, que tiro leite da
vaca, que planto o algodão. É o Adauto, aqui presente, que faz a mesma coisa
qUem pode trazer, com o nosso conhecimento prático, a realidade deste País.
Para que ter assento aqui gente de todo o Brasil? Do Rio Grande do Sul, do
Rio Grande do Norte, de toda parte? São parlamentares que trazem, para cá,
o quê'? As aspirã.Ções do povo que ele representa. Adianta o que eu represento
aqui? Não adianta, porque os meus projetas não são nem olhados. Por quê?
Porque nos-não podemos legislar~- Então, pelo amor de Deus, se nós não podemos legislar, se nós nãó Podemos criar leis, para que isto aqui, para que,
pero amor de Deus?
Eu di~~~ um dia ~estes que cheguei aqui em 1975, e havia sessenta e pOucos Senadoies, já morrerãin- dez. Pois eu nãSCi lã, em São Vicente, eu me cric!i
junto a Un1 bOcado- de velhos e- eles morreram um dia destes. Aqui, jã morreram dez, e morrem de raiva. Nós estamos morrendo de raiva.~ um Góvern·o
que não nos deixa expor, no papel, as nossas leis, aquilo que estamos sentindõ. Eu posso ter amor por um Governo deste? Eu posso acreditar num Governo deste? Um homem que fere a nossa sensibilidade, que cria uma política,
Senador José Lins, instável. Tão instável que é instáVel até a nossa emoção.
Emocionalmente, nós estamos instáveis; porque não sabemos o dia de amanhã. Agora, vem um pacotão aí, um pacotão que impinge ao eleitor votar de
vereador a governador, quer dizer, como Se nós tivéssemos partido político;
eu não tenho partido politico.
· Lá, no Ceará, eu quero saber- comO Vai ser no Ceará. Um eleitor de
Adauto votar num eleitor ·de outro camarada, que não gosta de Adauto.
Como é que vai ser? Tira do eleitOr essa liberdade. Este GóvefnO estã tirando
tudo de nós: tirou do parlamentar o direito de legislar, e tira do eleitor o direito de votar.
Senador José L!ns, pelo amor de Deus, essa é a situação, esse ê o quadro.
Entao, se o GovernO quiser realmente -trazer alguma perspectiva de futuro,
acabe com esse modelo ecÕnômico, acabe com esse modelo tributário. Vamos
mudar, van:tos dar legislações a este País de acordo com as regiões. Não podemos ter no Norte a mesma legislação do Nordeste. Não podemos ter no Sul a
mesma legislação do Nordeste, como não_podemos ter no Centro-Oeste a
mesma legislação do Norte e, assim, sucessivamente. Se o País se divide em 5
regiões díspares, vamos ter pelo menos 5 legislações d!ferentes. E vamos dar à
classe política o direito de legislar, de poder representar, na essência, as aspirações do povo, porque o Governo que está aí não pode saber, Senador José
Lins, de nada; quem sabe somos nós.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. "
Pre~idente, Srs. __Senadores:
--- Em 8 de riiªiço de)854, cento e vinte e nove m!J:Iheres'protestaram contra_as co_!ldiç_Q~~ de trabalho na Fábrica Cotton, de New York, e ali todas pew
receram no .l~cêndio com que se pensou calar a voz das justas reiviridicações
femininas. Em 1975; Á"iiO ]riier"iiicional da Mulher, a ON(J fixou a data que·
hoje transcorre para homenagear todas as mulheres que lutain por seu direito
a um trabalho digno e respeitado. Aos poucos, e, parcimoniosamente, oBra-
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silvem acudindo ao apelo de sua população femininã., apesar das pesadas restrições que ainda sofrem. A Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, está
para ser modificada substancialmente, sem que as empresas que empregam
mais de trinta mulheres construam creches que o SESl e o SESC não edificam. É de justiça ressaltar o esforço que aLBA, sob a esclarecida presidência
da Senhora Léa Leal, realiza, no sentído de implantar creches-casulo em
vários poritos--dõ Território NacionaL Mas, as restrições ao trabalho feminino, sempre remunerado em condições inferiores ao masculino, sofre ainda os
obstáculos criados pela incompreensão dos poderes públicos e das empresas
particulares, que ainda discriminam entre os que trabalham pelo sexo e até
pelo estado civil.
Quando se anuncia uma revisão do Código Civ_il, justo será que se cOmplete a obra realizada pela Lei n9 4. 121, de 1962, que criou o -Estatuto Civil da
Mulher C~lsada, de modo a extingUir os dispositivos que aindã nãO lhe asseguram posição igual ao marido na direção do lar e dos filhos. lmpõe-se, igualmente, incluir, no novo Código, disposições que amparem, sem humilhar, a
companheira, assegurando-lhe também direitos a alimentos e à participação
na sucessão do concubinário.
Alguma coisa se realizou, e penosamente, na legislação brasileira, para
fazer justiç-a à colaboração, ao trabalho, à iniciativa e ao sacrifício da mulher.
Há que caminhur outros passos para que se possa, em outro 8 de março, comemorar o Dia Internacional da Mulher com a consciência do dever integralmente cumprido. (Muito bf!m.l)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A inauguração do Museu Afro-Brasileiro no antigo prédio da veneranda
Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, em Salvador, no dia 7 dejanei~
rode 1982, deve ser considerada como acontecimento de transcendental importância c significação cultural, tanto do ponto de vista de seu conteúdo específico nos planos pedagógíc_os do ensino, das pesquisas etnogrâficas e antropológicas, e da disseminação de informações especializadas, como no contexto da nossa política exterior, cm virtude das novas diretrizes que caracterizam o relacionamento do Brasil com os Países Africanos.
De fato, do outro lado do Atlântico, os nossos vizinhos do Continente
Africano estão emergindo como país~s de indiscutível importância política e
económica, no cenário internacional, fato que tem levado o Itarnaraty a intensificar c conSolidar uma polítíca realista de aproximação e relacionamen-

to.
A cooperação econôrnica, comercial, técnica e cultural com o Continente, consolidou a posíção do Brasil entre as nações_ africanas, que estão se afirmando parceiros comerciais de grande expressão, aos quais estamos fornecendo bens, serviços, tecnologia e assistência, numa escala que vem se expandindo consideravelmente.
Embaix<.Jdores e encarregados de negócios de vários Países da África,
destacando-se os representantes da Nigéria, do Zaire, do Senegal, do Togo,
de Gana e do Gabão, o nosso Ministro das Relações Exteriores, Saraiva
Guerreiro, acompanhudo do Embaixador Marco Azambuja, Chefe do Departamento da Ãsía, Ãfdca e Oceania no ltamaraty, compareceram à solenidade da inauguração do Museu Afro-Brasileiro, evídenciando o interesse especial pela nova instituição como núcleo de irradiação cultural, cujas atividades contribuirão para ampliar e consolidar, na multiplicidade de suas repercussões, o nosso intercâmbio com aquelas nações.
A inauguração foi presidida pelo Gdvernador Antônio Carlos Magalhães e o Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia, Luís Fernando
Macedo Costa, o qual acentuou que o Museu Afro-Brasileiro "reflete e ressalta, ainda, o pujante amálgama étnico de nossa gente, ao mesmo tempo em
que homenageia as nossas origens culturais".
Traduzindo o pensamento dos Embaixadores presentes, observou o Embaixador da Nigéria no BraSil, Sr. Timothy Mogbo~.f?ro. "que as relações entre os dois pa-íses, sempre existiram, rriãs o Museu servirá ·cornO símbolo desse
relacionamento", tendo acrescentado" que o povo da Nigéria-sente~se orgulhoso com a criação do Museu Afro-Brasileiro"_. E, referindo-se à expansão
das relações económicas entre a Nigéria e o Brasil, informou o Embaixador:
que ••o volume de negócios atingiu, no ano passado, 700 milhões de dólares,
devendo esse montante duplicar em 1982", pois deverã ser superior a um bilhão de dólares.
Oriundo de convêniO assinado em 1974 pelo Governador Antônio Carlos Magalhães, reunindo esforços e recursos do Governo do Estado, da Universidade Federal da Bahia e do ltamaraty, o Museu recém-inaugurado _teve
o apoio de todos os segmentos da comunidade baiana, tendo se concretizado
graças ao entusiasmo e à tenacidade do Reitor Luís. Fernando Macedo Costa.
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Convém relembrar, na oportunidade deste breve registro, que também
assinaram aquele convênio de 1974, o Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, o Chanceler Mário Gibson Barbosa, o prefeito de Salvador, Clériston
Andrade, e_. o Reitor Lafaye_te Pondé.
A inaugUração levada a efeito oito aoo& depois, adquire Um significado
adicional como demonstração de um empreendimento de longa, mas tenaz
execução coroada de êxito, reunindo em cinco amplas salas e dois grandes espaços da antiga Faculdade de Medicina, de tradição sesquicentenária, incomparáveis e raras coleçõe.s de material e de peças características da cultura afrobrasileira, que constituem, no conjuntO, um Museu dinâmico, digno de comparação com os melhores da Europa e dos Estados Unidos, pela aprimorada
organização, adequadas instalações e pela multiplicidade das atividades programadas para o seu funcionamento.
Seria demasiado longo enumerar o grande número das personalidades
que prestigiaram a solenidade de inauguração do novo Museu, destacando-se
a presença do Senador Luís Viana Filho; do Vice-Governador Luís Viana
Neto; do representante do Ministro da Educação, Rubem Ludwig, Professor
Aloísio Magalhães, Secretário de Cultura do MEC; e de Professores da Uni~
versidade, artistas e de muita gente do povo, representútdo todas as classes
sociais.
Sr. Presidente, estas ligeiras considerações justificam a minha presença
na tribuna a fim de que se registre, nos Anais do Senado Federal, o expressivo
advento do Museu Afro-Brasileiro, na constelação dos órgãos de real importância cultural do nosso País.
Conforme acentuou o Governador Antônio Carlos Magalhães ao receber as inúmeras personalidades que prestigiaram aquefa inauguração: " ... nenhum lugar no B-raSil seria mais apropriado--para um Museu Afro-Brasileiro
que a Buhia, e em nosso Estado, nenhum loC?l melhor que naquele velho prédio, coberto de tantas glórias e de passado grandioso".
Era este, Sr. Presidente, o breve pronutlciánlerito que desejava fazer,
principalmente ao rememorar que, desde que cheguei ao Senado, em diversas
ocasiões, tive a satisfação de abordar o problema do aproveitamento do prédio da tradicional Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, para nele serem instaladas instituições e serviços de relevante significado cultural.
Por este motivo. sinto-me satisfeito, nesta oportunidade, ao levar ao qonheciiTlento da- Casa -o extraordinário sucessO -que foi a instalação e início das
atividades culturais do MUseu Afro~-Brasllelro.
S-r. Presid~n_tc, fiÕaHzando, sÕlicito seja incorporado a este meu pronunciamento artigo "Sobre o Museu recém-instalado", de Antônio Celestino,
publicado na A Tarde, de domingo, 1~" de janeiro de 1982.
Era·o_ que _tinha a dizer, _Sr. Preside~te. (Muito bem.' Palmas).

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

SOBRE O MlJSEU RECEM:INSTALADÚ E
APELIDADO DE AFRO-BRASILEIRO
"Quem fez o que devia, devia o que fez,
e ninguém espera pagar por pagar o que deve."
P. Antônio Vieira

Acab;I de:: ser inaugurado mais um m1.:1seu nesta nossa veneranda Cidade
do Salvador: o Afro-Brasileiro, que ocupa. algumas das salas onde, por muitos anos, passou o melhor da medicina brasileira, dando à faculdade que lhe
ley~va o nome, as glórias e o respeito de toda uma Nação. L!Jgar carregado
de história, nele tíveram lugar dos atos mais importantes para a formação da
sociedade brasileira, dir-se-ia que se o Brasil pudesse dizer jã ter tido coração,
talvez ali pudesse ter palpitado pela primeira vez. Colégio dos Jesuítas, Hos~
pital Militar, Escola Cirúrgica, Faculdade de Medicina, por ali passaram
grandes profissíOnaís e grandes nomeS; sem os quais talvez se não tivesse feito
com grandeza o nome duma Pátria.
Desse passado, venerâvel restam as lembranças e a memória dos que ali
começaram a viver a vida. E os alicerces d_o atual prédio, em arcadas de sólida
formação, robustas como era uso, insensíveis ao tempo e ao seu ritmo, como
que nos ensinando a prever que ainda não serão as paredes sem qualquer
graça que sustentam o atual edifício, que testemunharão suas ruínas. Vizinho
da Catedral, com quem conviveu na fraterrlidade dos bons ofícios da educação e da fé, integrado no mundo vivo do Pelourinho, viu nascer o Convento
de S~ Francisco, com suas luzes de ouro, presenciou os faustos e as mortes,
como talvez lho predissesse a sua condição de Terreiro nome que designa em
si rnuíto ·mais do que uma simples praça. O nome vem_ de muito longe. vem
dos tempos em que era o próprio povo que batizava os lugares, pois ele sabia
que o faria para sempre, livre de modas de vaidades. Assim ficou o Terreiro
de Jesus e assim deverã ficar para o resto dos dias. Lugar do povo, caminho
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de suas casas modestas, foi indo e vindo que se construiu o Pelourinho, que
cresceu o burgo em seu redor, que nasceu uma cidade.
E o povo que se fez de pretos e brancos, que assistiu tranqUilo ao que sabia, teria que desaparecer tragado pelo bom senso, que comeu o pão que o
diabo amassou, que mofou pela b_oca de Gregório de Mattos; que separou o
que queria do que não queria, que sabia que nem tudo se ensina no colégio e
que os letrados só_aprenderam o que ele já teria esquecido na lembrança de
seus antepassados. E que resistiu à fé que não era a sua, aceitando que os outros vivessem com seus favores e-ternOs, maS não perdendO o sentido de mistério com que defendia os seus, com sua múSiCa,- suã- dança e sua escultura.
Não vou discutír antropOlogia cultural se disser que não simpatizo com a termínologia de "Afro-Brasileiro", como não. poderia simpatizar COril uma
possível denominação de uLuso-Brasileiro" para o de Arte Sacra, por exemplo. Ora, o que me parece fundamental é mostrar o qUe há de brasileiro,
como penetrou ·e se fundiu com o povo baiano, como dessa mistura nasceu
uma formã peculiar de ser gente, cheia de qualidade e de defeitos, pouco importa para o caso, mas de serviço próprio, tã.lhado com muitos dos ferros que
o novo museu abriga, mas cujo risco étriico jâ-terri s-uaS leis gravadas na memória e jamais poderã ser confundido.
O Brasil muito deve à civilização africana e a Bahia é o melhor exemplo
comprobatório do que acreditadamente escreveu o sociólogo Donald Pierson
e que peço licença para transcrever: .. A assimilação e a aculturação não são
processos dos quais resultam modificaçõeS apenas para ós indivíduos de uma
das raças em contacto, enquanto os membros da outra raça permanecem inalterados". Isso tem sido experimentado desde séculos; sou unicamente um "aficionado", como diriam os espanhóis; não sou- um cientista, rrias talvez exatamente por isso esteja em condições de o sentir pelo lado de fora, se assim me
posso exprimir. Pelo lado da convivência humana, do trato com as gentes, de
ouvir muito e respeitosamente os que ente"ndeni deStes graves assuntos. E de
comparar este povo com outros povos, de olhar de perto e de distância e fundamentalmente de tentar sentir e captar a força de sua arte, notadamente a da
escultura e dos valores que influenciaram toda a arte moderna que tem raízes
no cubismo e que no caso brasileiro, ainda aliâs por estudar em profundidade. está superio-rmerite representada pelas vinte e sete tábuas esculpidas por
Carybé com vinte e sete orixâs, em tão Teliz hora cedidas pelos seus donos
para sua nobre instalação, e que constituem, em escala americana, a Capela
Sistina duma outra Bíblia.
Nesse museu, ora inaugurado, estã representada uma arte que, tendo
vindo da civilização afri"cana, teve seti.s valores universalizadas, como sendo
da mais alta expressão cultural e estética. De artistas anônimos, como os que
povoaram de imaginária a· alta idade Média européia, muitos tiveram suas soluções transmítidas por cópia, mas de sua força irradiante saltam faíscas de
talento e de beleza, tanto pela pureza de desenhos a que a terra onde foram
gravados deu o seu próprio calor, como pela audácia críadora em que só nos
princípios do século a arte ocidental se deu conta com seriedade. Obras de gênio coletivo indubitavelmente, todavia, são extremamente pessoais dentro
dos padrões duma estétiCa -ritmic3 em que tanl.b6in se move Sua música e sua
dança.
O museu abrange toda uma série de valores, alguns radicalmente africa~
nos, matrizes de outros em cuja composição jã entram componentes brasileiras, e vários já totalmente nacionalizados dentro das necessidades afins que
visavam atender, como por exemplo o belo exemplar da roupa de couro apresentado numa das vitrinas. E felizmente para isso talvez tenha contribuído a
circunstância de que a cultura negra que influenciou a nossa tenha sido proveniente de regiões onde o islamismo não tinha chegado, com suas leis religiosas da proibição da representação da figura .humana.
Setor onde me parece que se mostra mais fulgurante a escultura, notadamente nas mãscaras que tanto influenciaram Picasso e de que o próprio museu apresenta um exemplar, creio que pertecente a Vivaldo Costa Lima, duma
presença de magia a que determinado sentido de linhas esquias dâ um ar prégótico de mistério e de impenetrável silêncío.
Mas neste museu parece estar iniciada a recolha de objetos que poderão
servir para que, sobre eles, se criem novas formas estéticas, aplicâveis, inclusive, ao artesanato ·e à indústria que tanto necessitam de idéias geradas por nossas próprias fontes, livrando-se dos modelos malimportados de culturas que
não nos dizem absolutamente nada. Neste museu também ainda nada existe
com referência à escravatura, o que o torna incompleto e lhe tira a unidade de
visão história que parece essencial para a grande síntese que pretende abranger. Quando houver Condições e interesse erri fazer a recolha desse tão evocativo acervo, recriando~o se preciso como muito do que jâ está exposto, e
tirando-o do domínio exclusivo dos historiadores, a grande finalidade do museu crescerá de realce.
Quanto à sua convencional montagem e ao arrumo das peças, simples. mente discretos, com coisas de que não goSto (o que rião tem absolutamente
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nenhuma importância), atende em alguns itens, noutros não, mas em-coisas
ajustáveis (algumas), COII):Çl é costume, inc;:lusive no adequar da iluminação.
E que este museu, sem dúvida importante e tão controvertido desde o
início, sirva para unir rOais o que viitha sendo acomodado com o caldeamento
"'das experiências feito", numa permanente vivência de suas várias humunidades, cada uma contribuindo com o melhor de si, cruzando seus genes em
seus amores, libertando nuns o que noutros havia encarcerado, procurando
conviver derltro das fronteiras com que aumentaram a vida e a razão dela.
Obras de inuitos interesses e obstinações tia persistéricia e dO Úabalho continuado de alguns, dentre os quais se destaca a personalidade invulgar dum sábio nesse largo campo do saber, que é Pierre Verger, e que encontraram no
magnífico reítor Dr. Macedo Costa respaldo necessário e aberta compreensão para que, finalmente, pudessem reabrir de vez as tradicionais portas do
venerando prédío.
E que essa obra de cultura e arte, mais interlígadas do que o são habitualmente, seja considerada com a isenção que merece e não para que possa
servir de palanque a outras fantasias que nos tentem convencer de que o mal
dos outros poderia ser amenizado, se contasse, ao menos, com outro idêntico
em que pudesse apoiar seus fracassos. Não isso não.
Nós já teirios nossos prô_rjrios problemas e ficaremos muito gratos se os
deixarem a nosso cargo. Eles serão resolvidos, como o vem sendo feito desde
há muito tempo, com as nossas próprias deficiêilcias e as nossas possíveis virtudes, e certamente qualquer constante importada não poderá ser bem recebida.
Quanto à sua oportunidade, vista por quem devia, evoco a citação com
que se começa este artigo, da autoria dum homem que sabia das coisas e de
cuja agitada vizinhança ainda hoje se fala. E que viveu longamente nesse mesmo colégio onde, em 1750, víSitando o rei de PortUgal, se hoSpedou o embaiX:idor de sua majestade o reí de DãOrrlé, COm todas as honras devidas ao seu
alto posto.
O-SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tr3.tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
VotaçãO, em--úlrno Óniéo, do Proj6i6 de Lei da Câmara nC? 114, de 1981
-Complementar (n'i' 168/?0- Complementar, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúblíca,_ alterando o Decreto-lei n'i' 406, de 31
de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direitO- tríbutário, ââ
outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1356, de 1981, das Co·
missões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
_- -df!_ Fjf!a_nças.

e

2
Votação, em primeiro turno, d-o Projeto de Lei do Senado nC? 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãiio, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 8I 1 a 8I4, 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 primeiio turno, do PrOjeto de Lei do Senado n'i' 329, -de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação 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 198I, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças. favorável.
4
Votação, em priilleiro turno, -do Projeto de Lei do SenadO nC? 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 Jli6, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade, juridícidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e

Março de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11)

- 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"' 352, d~
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a aÇão de; ~li
mentes, tendo
PARECER, sob no 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 Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carne-irei, que acrescenta_ dispositivos à
Lei n'? 5.480, de 10 de agosto de 196-s, disciplinando o pagamento do 13'>' saláríó devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos 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
Discussão, 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
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1..139 a1.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças,
(Dependendo da votação do Requerimento n9 3_3, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)
8
Discussão, em primeirO tui'no, do Projeto de Lei do Senado n'? 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe -sobre o exercíCio da audi.toria
contãbil e dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573a 576, de 1981, das Comissões;
- de Constttutção e JuStiça, pela constitucionillidade e_juridicidade;
- de Legislação Socfal, fav·orável;
- de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Ecoiioinla, faVorável, com as Emendas de n'?s I e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussã.o para reexame da ConiíSSãO- de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR piNTO
NA SESSÃO DE 5.ld32 E QUE, ENTREGUE À REVISÃÓ DO
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, na verdade eu não me havia inscrito para o Expediente desta sessão, porque as minhas duas oportunidades já haviam passado, terça e quarta-feira,
quando usei desta tribuna.
V. Ex• foi muito generoso em me conceder a palavra para que eu fale em
favor dos ruralistas cearenses.
Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que todos assistiram, pela televisão, notícia de maior importância, principalmente para mim, porque ocorreu na minha terra por adoção e onde "tenho alguma influência política. A.
Agência do Banco do Brasil na cidade de Maranguape, no Estado do Ceará, a
reportagem televisada testemunhou um fato que, creio, merecerá a pronta
atenção do Presidente do Banco do Brasil, Dr. Oswaldo Colin.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos sabemos, porque jâ quase Sediço nesta Casa, estar a Bancada do N ardeste a se ocupar da situação climática daquela Região; das dificuldades da nossa gente sofredora, sem poder
plantar, quando se propicia a oportunidade, com quedas pluviométricas que,
permita Deus continuem, por falta de. dinheiro na Carteira de Crédito Agrícola nas agências interioranas do Banco do Brasil. A notícia que deram aos
rurícolas na agência do BB de Maranguape foi a de que aquela carteira está
fechada desde o dia 25 de fevereiro p. passado.
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Sr. Presidente, não quero que pese sobre mim esse sentimento de culpa,
como representante do Ceará e do meu Municipio de Maranguape, de ter ·ouvido o que- ouvi pda televisão e não dar urria palavra em favor daqueles
pobres ·agricultoreS -m;fi"anguãpenses.
Na esperança de obterem empréstimos fOram ao Banco, na verdade, modestos proprietários de dois, tr_ês ou mais hectares, para iniciarem o cultivo de
suas terras. Ao chegarem lá ... decepção ... estava fechada a carteira de Crédito
Agrícola!
Ora, Sr. Presidente, quando chove no Nordeste e o homem quer trabalhar, quer plantar para colher alguma coisa, falta-lhe o recurso na hor_a exala.
Então, compreendendo bem a minha posição de representante do Ceará,
e especialmente de Maranguape, V. Ex•, Sr. Presidente, concedeu-me esta
oportunidade de vir à tribuna do Senado, nesta tarde, a fim de formular apelo
veemente ao meu nobre amigo e estimado conterrâneo, e ilustre brasileiro-o Presidente do Banco do Brasil, Dr. Oswaldo Colin - para que S.S• autorize;quan:rcrantes; a=-reabertura da referida C&rteira para atender às necessidades do rurícola do Nordeste, desse Nordeste tão necessitado de recursos para
o des_afogo da sua economia, Verdade se diga, o Governo Federal vem gastando, há três anos, dinheiro ria Região córii a Emergência, que não é bem
aceita, como vem sendo feita peto nobre Senador Agenor Maria. De qualquer
forma, como disse, dias atrás, em discurso-que aqui pronunciei, se não foSSe a
Emergêncía seria muito piái a-SitUaçãO d6ri0h:lestino, a situação da gente sofrida do Médio Setentrião brasileiro.

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

·--··o SR. ALMIR PINTO- Tenho imensa satisfação em conceder o aparte ao nobre Senador Mauro Benevides, ta_mbém do Ceará.

O Sr. Mauro Benevides --Nobre Senador Almir Pinto, também desejo
endossar o apelo, oportuno e justo, que V. Ex• faz neste instante ao Presidente- do--Banco do Bra$il, para que reabra o atendimento dos emprêstimos rurais
na região nordestina. Recordo que há doiS anos defendi, através de projeto de
lei, a participação do Presidente do Banco do Nordeste no Conselho Monetário Nacional, exatamente para que a nossa região dispusesse de voz e de
voto nãQU:ele importante colegiado, onde são assentadas as diretrizes da política econômicowfinãnceirã do-País-. O projeto; que foi vetado pelo Senhor Presidente da República, posteriormente teve a idéia usurpada inadequadamente, porque, através de decreto, mas de qualquer forma concretizada por um
ato db Senhor Presidente da República. Veja V, Ex• que, mesmo com um representante do Nordeste no Conselho M_o_netário Nacional, ainda se registram essas providências que não se ajustam à realidade e às dificuldades vivi~
das pela nossa Região. Tenho a impressão de que se o Presidente do Banco do
Brasil não atender imediatamente ao apelo de V. Ex•, é um dever imperioso
d_o Presidente do Banco do Nordeste levar o problema 8.o Conselho Monetário Nacional, porque embora presidente de outro estabelecimento de crédito oficial, a sua presença naquele órgão se fez em função da sua condição de
representante do Nordeste brasileiro. Mas queira Deus que jã nesta primeira
oportunidade, com a manifestação desta Cas_a, através do seu lúcido e oportuno disçu:rso, o· Banco do Brasi_l ponha de lado essa insensibilidade, que é injustificável, e possa permitir que os empréstimos rurais continuem a ser deferidos nas várias agências espalhadas pelo Polígono das Secas.
O SR. ALMIR PINTO -Agradeço o oportuno aparte do meu ilustre
conterrâneo,- companheiro de Senado, Senador Mauro Bçnevides. S. Ex•,
como eu, e sempre estou repetindo isto aqui da tribuna do Senado, integrou
aquela comissão de Senadores que, em 1979, visitou o Nordeste, para sentir
as suas dificuldades e os seus azares. Durante a visita que fizemos a vários
municípios nordestinos~ verifico-u-se, Senador Mauro Benevides, uma coisa
que não deveria ser constatada, porque injustificável: ? morosidade na liberação dos recursos para a própria emergência, para o atendimento dos empréstimos encaminhados pela EM ATER, a Carteira Agrícola das Agências
dO Banco dO Brasil, dos municípios que visitãmos.
Todos reclamavam, em todas as comunas, wr onde passávamos, e as
queixas se avolumavam e isto constou do relatório que foi lido por este modesto orador.no Plenário desta Casa, relatório este redigido pela Comissão de
Assuntos Regionais, quando era seu presidente o nobre Senador por Mato
Grosso, Mendes Canale. Esse relatório foi levado ao Sr. Ministro do Interior
Mário Andreazza e ao Senhor Presidente da República e nele se fazia sentir
exatamente a morosidade da lt:ansferência dos_ recursos para as agências do
Banco do Brasil no interior nordestino.
Enquanto isso acontecia em relação ao Banco do Brasil, jã o Banco do
Nordeste adiantava os recursos e chegou a ficar com um crédito a receber do
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BB de milhões de cruzeiros pelos adiantados que o seu Presidente Camilo Calazans autorizava, por solicitação do importante estabelecimento de crédito
oficial. Prestava assim o BNB assistência quase qUe imcdiã.ta, chcgand~o os recursos em tempo hábil ao agricultor, ao rurícola nordestino.
Nesse relatório onde apelávamos para a Presidência da República,
pedíamos ao Sr. Ministro-Mário Andreazza que intercedesse junto ao Banco
do Brasil no sentido de agilizar aquelas ordens de remessas de recursos para
as agências do interior do Nordeste brasileiro, haja vista que chegando a ordem à agência central de Fortaleza, por exemplo, para que dali partisse uma
outra ordem para as agências interioranis era um santo Deus nos acuda, uma
demora de 30 dias ou mais!
Aliás, o Senador Evelásio Vieira, que também integrou nossa comissão,
foi teStemunha desses reclamos permanentes sobre a demora na liberação dos
recursos pelo Banco do Brasil. ficando as propostas de empréstimos retidas
nas gavetas das agências nas cidades interioranas.
Quanto _ouvi aquele noticiáriO na· Rádio Globo, e o repórter lá na agência do Banco do Brasil em Maranguape, eu achei por bem não silenciar, porque seria trair a minha própria consciência de representante de urna terra que
orgulhosamente represento nesta Casa. Vejo sempre com alegria, meus colegas Senadores, quando abordo esses fatos aqui no Senado receber sempre o
apoio não só da minha bancada, da Bancada do Ceará, mas de ou_tros companheiros de Estados nordestinos que sentem e sofrem as agruras porque todos
jã marcados por 3 anos de terrível estiagem!
O Sr .. Moacyr Dal/a - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMJR PINTO -

Pois não.

O Sr. Moacyr Da/la- Nobre Senador Almir Pinto, quero congratular-

me com V. Ex• por esse pronunciamento lou_vãvel sob todos os aspectos, a
ação parlamentar de V. Ex• Vivemos num mundo de contradição. Veja que
chove e, quando chove, há a alegria do pobre, do agricultor, mas lhe faltam
recursos na hora oportuna. V. Ex• vem reclamar. Justo, oportuno e mais do
que oportuno, é um ato até de fraternidade. Mas queria pedir vênia a V. Ex•,
permissão para ocoplar ao pronunciamento de V. Ex• urna reivindicação,
também, ao eminente Presidente do Banco do Brasil. Sei dos seus muitos afazeres e dou-me relativamente bem com S. S• o DiretOr da Carteira -de Crédito
Agrícola do Banco do Brasil, a qual carece de uma reformulação. O trabalho
de atendimento da Carteira de Crédito Agrícola talvez não eSteja só atendendo deficientemente ao Nordeste, mas a outras regiões do País. Por exemplo,
no meu Espírito Santo, na minha cidade nat3.1~-vári3.s e reiteradas vezes tenho
que bater às portas daquela diretoria para reiviridicar. Tenho a impressão que
está faltando é um mecanismo mais moderno, porque certa feita me informaram que esperavam retorno do dinheiro aplicado para poder reaplicar e, dentro desse contexto, espe-ravam às vezes. Eu acho que está na hora de se investir na agricultura. Não é aguardar que se receba para reinvestir! E: injetaf logo
os recursos, porque só através da educação e da agricultura teremos condições de reerguer este País. Está na terra, no trabalho diuturno .do homem da
lavoura, a sustentação do futuro desta Pátría; e está nos bancos· escolares a
grandeza deste País.
Receba, pois, eminente Senador Almir Pinto, não st; a manifestação dos
meus aplausos pelo seu pronunciamento, mas também permita-me, com excelsa vênia, que leve, através da sua palavra, uma ação de reivindicação áo Sr.
Presidente do Banco do Brasil, ao Diretor da Carteira de Crédito Agrícola do
Banco do Brasil, pedindo também que faça pelo meu Espírito S_anto uma
ação mais aCelerada de atendimento àquele que, se-r!i dúvida, é a alavanca
propulsora do desenvolvimento deste País, o lavrador.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex• que vem ao encontro, exatamente do que acabo de solicitar à Presidêncíà do Senado. Tudo
o que Vem acontecendo faz-me recordar aquele velho adági~ ~o ferreiro da
maldição: quando tem o ferro, falta o carvão; lá pãra o Nordeste se poderia
dizer assim: região da maldição, quando tein -à Ehuva, falta- o iostão. Pr.ati6.rnente é o qué está acontecendo. Com~ V~_ Ex• ~em ~isse, n~ng!J"ém__ ~isc~te_ e
níftgu-érn desconhece que a l-iqueza do BraSil eitá fio amanho da t-erra_. O M·inistro da Agricultura alúdeia a: toda hora o que a ag"riculturã tem feito- para
estabilizar a balança corn;rcial do Brasil. Este ano, demonstrei que o Nordeste começa a se redimir, graças à compreensão do Senhor Pr~idente .da República e do Sr. Ministro do Interior de aproveitar os mananciais com a irrígação. E disse mais, e tenho o testemunho da imprensa do Cearã. que não
obstante o ano de 1981 ter sido um ano de apenas 23 dias de chuva e 1980 um
ano mais chuvoso, o ano de 1981 deu uma produção agrícola maior do que a
de 1980. Graças a quê? À irrigação! À válvula dispCrsora do Açude do Orós,
que perenisou o rio Jaguaribe, à válvula dispersora do Açude Banabuiú!. .. à
irrigação rudimentar do Projeto Sertanejo, de criação do nobre Senador José
Lins, quando esteve à frente da SUDENE, e., finalmente, ao trabalho perma-
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nente, digamos assim, das autoridades cearenses em tocarem para a frente,
mesmo com parcos recursos, Um trabalho racional de aproveitamento dos vales úmidos.
O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Terei o maior prazer em oUvir o nobre Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Evelásio Vieira --Senador Almir Pinto, em que pese a integral fi.
delidade de V. Ex• ao Governo, V. Ex• não deixa ...
O SR. ALMIR PINTO- Eu queró dizer a V. Ex• que não devo fide!Ídade, a não ser à minha esposa. Eu sou muito contra essa história de fidelidade
partidária. Acho a palavra fidelidade uma coisa muito aconchegante. Diga-se
pois, discíplina partidária, é-o que devo ao Governo corno homem de Goverrio e não do Governo. Só esse pequeno reparo que desejo fazer ao aparte do
meu ilustre e estimado companheiro, Senador Evelãsio Viera, que já não chora aquele choro nosso do Nordeste, porque a sua Santa Catarina é uma coisa
que Deus deixou de bom para o Brasil.
O Sr. Evelásio Vieira - O que eu admiro no homem público, respeito
profundamente, é o seu espírito partidário, é a fidelidade ao seu partido ...

O SR. ALMIR PINTO- Fidelidade à idéia, ou melhor- à ideologia'
O Sr. Eveláslo Vieira - u..ao Seu programa partidário. Isto não impede
de se divergir do Governo; pelo contrário, isso enobrece, dignifica o homem
público. V. Ex• tem defendido o Governo naquilo em que o Governo tem
procedido corretamente; ao mesmo tempo, tem também feito as críticas construtivas naqueles desacertos do Governo. Esta deve ser a verdadeira postura
do homem público, quer do Governo, quer da Oposição. V. Ex•, nesta oportunidade, tece críticas severas ao Presidente do Banco do Brasil, por ter suspendido os créditos agrícolas para o Ceará. Quero dizer que o Presidente, o
titular do Banco do Brasil é, provavelmente, o menos responsãvel por essa deficiência, pois acima dele- do titular desse estabelecimento de crédito oficial
-está o Ministro da Fazenda; acima deste está, de fato, o Ministro do Planejarnento, que adota urna políticã que contraria a própria filosofia do Dr. Colin, mas que não tem forças suficientes para o cumprimento dessa política do
Banco do Brasil. 1: realmente um absurdo haver todas as condições para se
plantar, para se produzir alimentos para os nordestinos, para nós brasileiros,
e faltar os recursos financeiros. Para outros setores, existem disponibilidades
desses recursos; para atender ao produtor rural do Nordeste do Brasil, há carência. f: preciso que se diga que o Banco do Brasil acaba de sofrer um grande
desfalque financeiro, porque, com essa asSociação do Gõverno ao Projeto Jari, de cada agência do Banco do Brasil foram recolhidos 10 mi!hões, 20 niilhões, I00 milhões, dependendo do porte da agência, para se canalizar para
essa nova associação que está agora comandando o Projeto Jari. Por isso que
as crítiCas de V~ Ex• são corrCtas e merecem o nosso endosso. ~ preciso reorientarmos a políticaeconômíca, a· PolítiC'a fiiianceira. Os- nossos aplausOs a
V. Ex•

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex• Como eu disse,
aqui, sou um honlem de Governo; participei com v: Ex•, com o nobre Senador Mauro Benevides e outros colegas desta Casa, daquela comitiva, e foi
atribuída a mim, ao Senador Alberto Silva e ao Senador Agenor Maria a confecção do relatóriO. Fizemos sentir aquilo que eu disse há pouco, a morosidade do encaminhamento dos créditos às agências do Banco do·Brasil na região
conflagrada do Nordeste. Fizemos a entrega ao Sr. Ministro Mário Andreazza, para ele também fazer chegar às mãos do Senhor Presidente da República
o que estava escrito naquele relatório, porque não se perde nada, nobre Senador Evelásio Vieira. ~i~er-se ~a ver~~de! A~o que, como V. Ex" disse, se eu
faço aqui uma crítica, -ela é altamente construtiva, porque não admito que,
conscientemente, o Presidente do Banco do Brasil, o Dr. COlin;- um homem
que eu conheço, um homem digno, um homem honrado, esteja fazendo isso
por perversidade, por sadismo, querendo flagelar uma população que já e-stá
flagelada.
O Sr. Moacyr Dalla- Endossãmos a afirmativa de V. Ex•, nobre Senador.
__ O SR. ALMIRPINTO- Agrad~ço a V. Ex• Só faço críticas fundament3:dã.s e que pçssaffi Ç_ferece-r-alguma coisa de bom e de útil, ao mesmo tempo,
e que m~ pareçam corretas.
Por conseguinte, Sr. Presidente, sou muito agradecido a V. Ex~
Desculpe-me se ultrapassei um pouco os limites do tempo, mas eu não poderia me furtar de conceder os apartes, principalmente ao meu nobre colega
Mauro Benevides, que é do Nordeste, do_Ceará, ao nobre Senador Moacyr
Dalfa, que também tinha a sua reivindicação, o seu reclamo junto à Presidência do Banco do Bra~il~ e ao n_obre Senador por Santa Catarina, aquela terra
dadivosa que bem merece ter um filho do seu quilate. (Muito bem!)
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dência da Casa, a co!eção de todas as publicações da VOZ DO BRASIL, a
partir de }9 de março de 1981 até 5 de dezembro do mesmo ano 1 referentes aos
trabalhos legislativos do citado ano.
Sala das Sessões, 4 de janeiro d~ 1982. - Dirceu Cardoso.

ATA DA S• REUNIÃO, REALIZADA EM 8-1-82
(Publicada no DCN - Seçào 11- de 9-1-82)
RETIF!CAÇÀO
Na página 071, 1' coluna, nos RequerimentOs d<!: autoria do Senador
Dirceu Cardoso,
Onde se lê:

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR

REQUERIMENTO .N• 6, DE 1982
Exm'? Sr. Presidente do Senado Federal:
Com apoiO no Regimento do Senado, o Senador que este subscreve requer à Mesa, seja solicitada à Secretaria de Divulgação, sub_ordinada à Presidência da Casa, a coleção de todas as publicações da VOZ DO BRASIL, a
partir de 1'?de março de I 981 até 5 de dezembro do mesmo ano, referentes aos
trabalhos legislativos do citado_ ano.
Sala das Sessões, 4 de janeiro de 1982.- Dirceu Cardoso.
REQUERIMENTO No 7, DE 1982
Exm9 Sr. Presiderite do Senãdo Federal:
Esteiado ~o Regimento, o Senador abaixo asS:h1i:tdo requer à Mesa seja
solicítado ao PRODASEN, todo o deseili-olar das sessões do -Setl.ado começa~ em 19 de março até 5 de dezembro, com o registro de toda sua participação nos trabalhos legislativos do ano de 1981.
Sala das Sessões, 4 de janeiro de 1982. - Dirceu Cardoso.

a-

Leia-se:
REQUERIMENTO N• 6, DE 1982
Exm'? Sr. Presidente do Senado Federal:
Esteiado no R~gimento, o Senador abaixo assin<ido requer -à Mesa seja
solicitado ao PRODASEN, todo o desenrolar das sessões do Senado a começar em I'? de março até 5 de dezembro, com o registrO de toda sua participação nos trabalhos legislativos do ano de 1\181.
Sala das Sessões, 4 de janeiro -de. 1982. - Dirceu Cardoso,
REQUERIMENTO No 7, DE 1982
Fxm9 Sr. Presidente do Senado Federal:
Com apoio no Regimento do Senado, 6 Senador" qUe este subscreverequer à Mesa, seja solicitada à Secretãria _de Divulga-çãO, subordinada à PreSi-

REUNIÃO DA COMISSÃO DELIBERATIVA, REALJZAD;'I. EM 12~1-82
Às dezessete horas -do dia doze de janeiro. çio ~no. d~ mil novec~ntos e oitenta e dois, reúne-se em- sua seàe, a Comissão Deliberativa do Grupo Brasileiro da UniãO InterparJariientar, presentes OS-Senhores Senador Murilo Badaró,. PreSidente,
OepulàdoS -ubaldo Barém, PrimeirO Vice-Presid~nte,
João Linhares, Secretário, e Edison Lóbão, TesoUreiro, e Senadores Mauro
BeneV1dCs, Membro dO Con.selh01riteqJ3:flamentir, Milton Cabral, José Sarney, Mendes Canale, Saldanha Derzi, Nelson carneiro e Amaral Peixoto e
Deputados Homero Santos, Furt~do Leite, Renato Azeredo, Raymundo Diniz, Catlos Wilson, Adhemar Ghisi e Antônio "Florêncio. Ai!-sentes, por mofí-vo justificiido, os _Senhores _Deputados Ros~ Flôr~s, Segundo V ice~
Presidente, RogériO Re&_O, Feriiã.ndo GonçalveS PinheirO Machaâo. Havendo número legal, o Seilhor Presidente declara abertos os trabalhos. Em seguida a Comissão resolve: a) aprovar os pedidos de filiação formulados pelos Senhores Deputados Audálio Dantas, Guido Arantes e Marcelo Cordeiro; b)
a·provã:f as propostas para· COritíilUàçãó dos -cursos- de inglês e francês, apresentadas pelas professoras Ana Maria de O._v_eloso e Claris·se F. da Silva; c)
fixar as ajUdas de custo das Confei'ênciaS âePa!ma de _Maiorca e Lagos em
importância correspo·ndente a, respectivamente, US$ 1,200.00 (um mil e du~
zentos dólares americ:anos) e US$ 1,600.00 (um 111il e ~ei_scentos dólares ameriCanos), mais passagem de ida e volta em classe econômica; e d) aprovar proposta, apresentada pelo Senlior Senador Saldanha Derzi, no sentido de ser
concedida ao Senhor Presidente, n~s termos do pa_rãgrafO primeiro do artigq
quatorze do Estatuto do Grupo Brasileiro, delegação de poderes para constituição -das delegações que pa:rtíClp3.rão das reuniões de Palma de Maiorca ~
de Lagos. Nada mais havendo a tratar, suspende-se a Sessão para que se lavre
a Ata. Reabertos os trabalhos é a mesma Uaa~ ãpiovad3:. Eu, João LinhaJes,
Secretãrio, lavrei a presente Atã. que- irã à publicação.

e

e

e

ATA DE COMISSOES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
2• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 12 DE JANEIRO DE 1_982
Às nove horas e trinta minutoS do dia doze de j~peiro ~e _mil no,yecen~os
e oitenta e dois, na Sala de Reuniões_da ComisSão.• na Ala Senador Ale,;;andre.
Costa- Anexo das Comissões, sob a Presidência do Sr. Senador Aloysio
Chav~s. Presidente, reúne-se extraordinariamente a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos Srs. Senad_or_es__Humb~r~Q ~ucena,_Moa
cyr Dalla, Murilo Badar_ó, ~eite Chaves, Be_rnardino Viana, Hugo Ramos,
Lenoir Vargas, Tancredo Neves, Raimundo Parente, José Fragelli e Franco
Montoro.
Deixam de comparecer por motivo justificado. os Srs. Senadores Al!lar~l
Furlan, do PDS, e Nelson Carneiro e Orestes Quércia, do PMDB.
Convocados, comparecem e podem votar, os Suplentes, Sr. Senador
João Calmon, do PDS, em substituição ao Sr. Senador Amaral_Fudan; e. os
Srs. Senadores Marcos Freire e Lãzaro Barboza, em substituição aos Srs. Se~
nadores Nelson Carncrlro e Oreste~ Quércia.
Comparecem mais os Srs. Senadores Aderb3.l iuiema e Martins Filho,
Suplentes do PDS; e, o Sr. Senador Mendes Çanale, Suple~te.!lo !'P. .
Nos termos do art. 13_0 do Regimento Interno, participam dos trabalhos
da Comissão os Srs. Senadores Itamar Franco c Dirceu- Cardoso._ E a presidência registra, ainda, a presença, no recinto, dos Srs. -Senadore5Jarb3.S .,assarinho, Cunha Lima, Jorge Kalume, Nilo Coelho, José Sarney, Teotônio Vilela, Vicente Vuolo, Alexandre Costa, Affonso C amargo, Henrique Santillo e
Valdon Varjão, e do Sr. Deputado Odacir Klein.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e determina a leit'ura da Ata da reunião anterior, realizada em 6 de janeirode 1982.
Em seguida, o Sr. Senador Moacyr Dalla solicit_a a (Jispensa d3. leltui8. da
Ata. Pedem a palavra, simultaneamente. os Srs. Senadores Itamar Franco e

---·--····~~~~-----~~~-

Marcos Freire, que dela declina em favor do Sr. Senador Itamar Franco, que
agradece a gentileza do Líder de seu partido. Prosseguindo, o Sr. Senador Itamar Franco enaltece a importância da leitura da Ata, inclusive a sua publicação no DCN, no prazo estabelecido pelo Regimento Interno. O Sr. Presidente informa que as providências para a sua publicação fonlm tomadas, fugindo, portanto, ao controle da Secretaria da Comissão, uma vez que o
prÇ>blema está afeto ao Centro Grãfico do Senado. Insatisfeito com os esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente, o Sr. Senador Itamar Franco insiste
em sab_er se a ata foi publicada e em que diãrio? pois, no seu· entender, sem a
comprovação dessa formalidade a reunião nílo pode ser aberta. O Sr. Presi..:
dente indefere a "questão de ordem" formulada por Sua Excelência, tendo
em vista os esclarecimentos prestados e a praxe observada no desenvolvimen~
to dos trabalhos da Comissão. Prosseguindo, o Sr. Presidente indaga se ai~
gum Sr. Senador tem objeção a fazer ao Requ~rimento do Sr. Senador Moacyr Dalla, de dispensa da leitura da Ata. O Sr. Senador Humberto Lucena
pede a palavra e se manifesta favorãvel à sua leitura, para que nesse documento fiquem registradas, para pesquisa do historiador, as ocorrências havidas durante a realização da.reunião. Na oportunidade, o Sr. Senador Humberto _Lucena aborda controvérsias de interpretação da presidência quanto ao
prazo regimental de 5 (cinco) dias para vista concedida ao Sr. Senador Leite
Chaves e outros Srs. Senador~. do Projeto de Lei da Câmara n~? 135, de 1981Complementar, que .. trata dos casos de inelegibilidade", e tece considerações
à Emenda Substitutiva do Relator do ProJeto; o Sr. Senador Murilo Badaró,
lembrando que a mesma não pode constar da Ata, uma vez que Sua Excelên~
cia só pode oferecê-la por ocasião da apresentação do seu parecer. Essas as
razões aduzidas pelo Sr. Senador HumbertÇ> Lucena, para justificar a exigência da leitura da Ata da reunião anterior. O Sr. Presidente defere o pedido de
sUa Excelência e determina ao Secretârio da ComissãO que proceda a leitura
do refe"rJdq expediente, o que é feito em se_guida. ~ida a Ata, o Sr. Presidente
a coloca em discussão e 6- Sr. Senadõr -·HUmberto Lucena suscita dúvida
quanto a autoria do Requerimento de preferência encaminhado à Mesa na
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reunião anterior. Com a palavra, o Sr. Presidente lê o trecho em que se acp.a
registrado o assunto e informa que a proposição foi subscrita em pfimeiro lugar, pelo Sr. Senador DiiceU. Cardo"so e, em segundo, por S_ua Excelência.
Após prestar os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente declara encerrãda a discussão e coloca a Ata em votação, sendo a mesma aprovada, por unanimidade. Prosseguindo, o Sr. Presidente coloca em discussão o Requerimento de urgência apresentado na reunião anterior, pelo S~. Senado_r _Moacyr
Dalla, para o Projeto de Lei da Câma~ra n9 135, de 1981-Complementar, que
"altera a Lei Cnmpfementar- r}9 5, de 29 de abril de 1970, que ..estabelece de
acordo com a Emenda Constitucional n9 1, de 17 de outubro de 1969, art. 151
e seu parágrafo único, casos de inelegibilidade, e dá outras providências".
Pede a palavra o Sr. Senador Humberto Lucena e solicita que seja c0Joc3do
em discussão e votação, em primeiro lugar, portanto, antes do Requerimento
de urgência, o Requerimento de preferência de autoria do Sr. Seiiador Dirceu
Cardoso e por Sua Excelência subscrito, não votado na reunião anterior. A
presidência, à vista dos esclarecimentos que presta, indefere o requerimento
formulado por Sua Excelência. Em seguida, para uma "questão de ordem"
pede a palavra o Sr. Senador Humberto Lucena e justifica as razõe~ ~a apre. sentaçilo do Requerimento de· preferência. Nas considerações que tece, o Sr.
Senador Humberto Lucena manifesta-se favorável à concessão da urgência,
desde que o Substitutivo que o Sr. Senador Murilo Badaró apresentarã seja
aprovado_ parcialmente, e não na sua totalidade, por inserir n~_ se_!l__!exto matêria relativa à Lei Orgânica dos Partidos Políticos, qu-e ê: lei ordinária e não
pode ser tratada a nível de lei complementar. A presidência deixa de acolher a
••questão de ordem", por entender que o momento não é oportuno, uma vez
que se acha em fase de encaminhamento de votação o Requerimento <;Je urgência e não o Substitutivo do_ Relator, tendo em Vlsta que SUa Excelência
ainda não teve o ensejo de oferecer o seu parecer à deliberação da Comissão.
Em seguida, o Sr. Senador Humberto Lucena recorre da decisão _da presid~n_
cia ao Plenário da Comissão, proposição que recebe o apoio do_ Líder ~-o
PMDB, o Sr. Senador Marcos Freire, que, também, nessa qualidade, usa da
palavra para orientar a sua bancada quanto a votação. Para encaminhar avo'tação do' recurso formulado pelo Sr. Senador Humberto Lucena, feito mediante Requerimento, usa da palavra, sob protesto do Sr. Senador Murilo
Badaró, Sua Excelência, como autor da proposição, e- nas considerações que
faz declara que o Sr. Senador Murilo Badaró pretende alterar a lei das inelegibilidades introduzindo, a seu ver, dispositivos impertinentes, que dizem respeito à Lei Orgânica dos Partidos Políticos, portanto, com o objetivo de tumultuar o processo de incorporação do PP ao PMDB, ao permitir a qualquer
elemento descontente com o processo em um ou outro partido, o direito de
'impugnã-lo no plano municipaf, regional ou naCionaL Mais uma vez-o Sr. Senador Humberto Lucena insiste Da votação dO Requerimento do Sr. Senador
Dirceu Cardoso, de preferênc13, para que a Comissão exã.rlll.ne e delibere
sobre o Parecer do Relator ao Projeto de Lei da Câmara n'>' "135, de 1981Complementar, cujo Substitutivo a ser oferecido mereCe ã. acolhida dos partidos de oposição nos aspectos -que dize-ni" respeito exclusivamente à lei das inelegibilidadf$, em especial, a questão dos líderes sindicais·afastados das suas
,funções e os processados e condenados por crimes contra a Lei de Segurança
Nacional, a Economia Popular e a Administração Pública. Concluindo, o Sr.
Senador Humberto Lucena declara que o seu partido e o PP só serão contrários à concessão da urgência se o Substitutivo do Relator for aprovado na
sua totalidade, pelas razões anteriormente expostas. Interrompe o encaminhamento da votação o Sr. Senador Dirceu Cardoso, para uma .. questão de
ordem", e a presidência pondera a Sua Excelência para que formule a sua
proposição após a votação do Requerimento. Pelo PMDB encaminha a votação do recurso o Sr. Senador Franco Montoro~ cujas primeiras palavras são
de aPoio ao Requerimento de preferência do Sr. Senador DirceU Cardoso.
Em seguida, Sua Excelência tra:ça um perfil da tramitação do Projeto de Lei
do Senado n'>' 38, de 1972, de sua autoria, dispondo sobre matéria correlata ao
Projeto Goveiname"n"ü!J erll diS-CUssão. Ao comparar os textos das duas proposições. o Sr. Senador Franco Montoro declara que os objetivos são os mesmos e, enquanto o seu Projeto se acha paralisado, na outra Casa do Congresso, através de Uma manobra da maioria, se pede urgência para o Projeto do
Governo, numa demonstração clara de não se dar apoio a inic1ativas dos partidos de oposição, que não se limitam apenas a tarefas negativas ou a simples
criticas, mas apresentam, também, sugestões concretas, conforme demonstra.
Concluindo as suas considerações, o Sr. Senador Franco Montoro é de parecer que se examine o projeto, em primeiro, e pOsteriorinente, se delibere sobre
a conveniência da urgência. Em seguida, o Sr. Senãdor Humberto Lucena,
com apoio no Regimento Interno-, reclama do procedimento da presidência
que limitou o uso da palavra ao autor do requerimento e a um representante
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de cada partido. _Na oportunidade, o Sr. Presidente, também, com base no regimento, presta os esclarecimentos sobre o assunto. Prosseguindo, pelo PP
encaminha a votação o Sr. Senador Tancredo Neves e faz um apelo ao Sr.
Presidente para que defira, de pleno, o requerimento do Sr. Senador H umberto Lucena, por ser uma prerrogativa inalienável de qualquer membro da Casa. Nas considerações que faz o Sr. Senador Tancredo Neves lembra nunca
ter sido__ aprovado Requerimento de urgência para uma determinada proposição, preterindo-se o exame do mérito. Esse, a seu ver, deve ser esgotado em
primeiro lugar, e somente depois é que se aprecia o Requerimento de urgência. E a preferência, no caso,_se lmp"õe, por ser a matéria complexa, intrincada
de dificuldades e comportando questões da mais alta indagação. Finalizando,
Sua Excelência solicita ao Sr. Presidente que poupe a Comissão de tão prolongadas discussões, e rium ato liberal defe'=isse o Requerimento do Sr. Sena~
dor HUmbertO Lucena, por ser ele procedente, cabível, e encaminhado em
termos rigorosamente regimentais. Com -a palavra, o Sr. Presidente relembra
à Comissão os atos que praticou na condução dos trabalhos, ora tomando decisões contrárias à or:ientação do seu partido e até mesmo reconsiderando as
próprias decisões, como o fez, permitindO_ o_encaminhamento de um recurso
feito pelo Sr. Senador HumbertOLuçeoa,._POrtant_o, conclui o Sr. Presidente,
a urgência nãO iri.terroiripC a apreciaçãO do mérito da matéria,_ pois a mesma
ainda será objeto de deliberação do Plenário do Senado. Encerrado o encaminhamento da votação, o Sr._Presidente submete ao_I:"lenário da Comissão a
decisão -da presidência indeferindO requerimento do Sr. Senador Humberto
Lucena para que fosse posto em discussão e votação o Requerimento de pre-.
ferência subscrito pelo Sr. Senador Dirceu Cardoso e ele próprio, antes do
Requerimento de urgência, apresentado pelo Sr. Seilador Moacyr Dalla. A
decisão çia presidência é mantida e o Sr. Senador Marcos Freire solicita verificação nominal. Feita a chamada, votam HSJM", portanto favoráveis à decisão da presidência, -os Srs. senadoi-eS H-ugo Ramos, Lerioir Vargas, Murilo
Badaró, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Bernardino Viana e João Calmon; e votam .. NÃO", os Srs. Senadores Humberto Lucena, Franco Montoro, Leite Chaves, Marcos Freire, Lázaro Barboza, Tancredo Neves e José
Fragelli. Verificado o empate, sete a sete, a presidência desempata favoravelmente à sua decisão. Em seguida, pedem a palavra, simultaneamente, os Srs.
Senadores Marcos Freire, Murilo Badaró, Lázaro Barboza e Dirceu Cardoso, a quem o Sr. Presidente pondera para que Sua Excelência mantenha a calma.e coloque os debates em termos parlamentares a fim de que os trabalhos
tenham prosseguimento. O Sr. Presidente faz um apelq ao Líder do PMDB, o
Sr. Senador Marcos Freire, para -qUe discipline o comPortamento dos seus liderados,_ tendo em vista as ameaças feitas pdo Sr. Senador Dirceu Cardoso,
de rasgar o Requerimento de preferência e outros entregues por Sua Excelência à Mesa, no início da reunião. Prosseguindo, o Sr. Presidente anuncia que
estã em curso o processo de enc~minhamento de votação do Requerimento
de- urgência. Enl- se-guida, verifica-se uma seqüência de vozes alternadas entre
a presidência e os SrS. Senadores Marcos Freire, Lázaro Barboza, Dirceu
Cardoso e Orestes Quércia, que·-acaºara de ch_egar à sala. Restabelecida a calma, o Sr. Senador Dirceu Cai-doso Üsa da palãvra para reclamar da condução
dos trabalhos e do destino dado ao-s Requerimentos entregues ao Sr. Presidente na abertura da reunião. O Sr. Presidente esclarece que recebeu os requerimentos, deu ciêndà ao -R-elato! do Projeto, -o Sr. Senador Murilo Badaró
e que os mesmos se encontram sobre a Mesf! aguardando o momento de serem submetidos _a votos, uma vez que um deles pede adiamento da discussão
do Projeto -<Je Lei da Cª-mar2:.n'>'l35, de 1981-Cornplementar, e os demais solicitam destaques para votação em separado de dispositivos do SubstitutiVO
que o Relator vai propor à deliberação da Comissão, quando lhe for dada a

palavra para que ofereça o- seu -pareeer--ooln-e---a -mat-ér-i-a-. -Após-as-ex-plicações
da presidência, estabelece-se um diálogo acalorado entre o Sr. Presidente e o
Sr. Senador Dirceü Cardoso, inClusiVe com acusações de ordem pessoal, fatos
que levaram o·Sr. Presidente a retirar-lhe o direito ao uso da palavra. Con~
vencido de que não havia mais clíma para a normalidade dos trabalhos, o Sr.
Presidente deu início à tomada dos votos C Os sete integrantes do PDS, de pé,
votam "SIM", favoráveis ao ·~equerimento de urgência do Sr. Senador Moacyr palia, para o Projeto de Lei da Câmara n~ 135, de 1981-Complementar, e,
com o voto de desempate do Sr. Presidente, Sua Excelência dã por aprovado
o Requerimento, contra os votos e o protesto das bancadas do PP e do
PMDB. Anunciado o resultado, o Sr. Presidente declara encerrada a reunião
e se retira da sala.
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da COmissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
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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• 1, DE 1982
Aprova o texto do De!:.reto-lei no 1.872, de 21 de maio de 1981, que "dispõe sobre a aquisição, pelos concessionários, de energia elétrica excedente gerada por autoprodutores, e dá outras providências".
Artigo único. É ;tprovado o texto do Decreto-lei n• I ,872, de 21 de maio de 1981, que "dispõe sobre a aquisição, pelos
concessionários, de energia elétrica excedente gerada por autoprodutores, e dá outras providências".
Senado Federal, 9 de março 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• 2, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.873, de 27 de maio de 1981, que "dispõe sobre a concessão de adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos federais, e dá outras providências" •
• Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.873, de 27 de maio de 1981, que "dispõe sobre a concessão de
adicionais de insalubridade e pericu1osidade aos servidores públicos federais, e dá outras providências".
Senadó Federal, 9 de março de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

SENADO FEDERAL
·SUMÁRIO
l-ATA DA 9• SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1982
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunicaç!i,o
-Do Sr. Senador Evandro Carreira refere_nte ao __seu df:Siigamentc
da Bancada do PMDB, para integrar a Bancada do Partido dos Trabalha·
dores.
1.2.2- Discursos do Expediente

SENADOR HUMBERTO LUCENA. comoLíder- Noticiário veiculado pela Imprensa a respeito de projeto de lei a ser enviado pelo Governo ao Congresso Nacional, ampliando o prazo para nova filiação partidária aos descontentes com a incorporação do PP ao PMDB.
SENADOR JOSE UNS. como Líder- Reparos ao pronunciamento
de seu antecessor na tribuna.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Sugestão ao Presidente da
Corriíssão Mista incumbida do estudo sobre a proposta de emenda à
Constituição que restabelece a autonomia das capitais e dos munidpios
incluídos em ârea de Segurança Nacional, referente a convocação dos Srs.
Ministros Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República e o da Jus-

tiça, para ptestarem depoimento perante aq~ela Comissão, ~ respeito do
próximo pleito eleitoral.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Adiamento da convenção do
PMDB do Estado do Espírito Santo, destinada à escolha dos candidatos
do Partido ao pleito ~e t 982.

SENADOR ALMIR PINTO- Centenário de nascimento de Jeremias Arruda.
1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei da C~ara n9 114/81 :=.:.-complementar, de iniciati~
va do Senhor Presidente da RepúblicªJ alterªn4_o_ C>_-Decreto..,l~ n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tribu~
tãrio, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quoro.m.
-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciârto, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.

- Projeto de Lei do Senado n• 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lin1a, que modifica dispositiVo- da Consolidação das Leis do Trabalho
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também integre a remuneração. VotasiO___diada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado _n9 164/~1. de autoría do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força
Armada Aérea Brasileira. Vota~ão adiada por _falta de quorum.
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- Projeto de Lei do Senado nv 352/78, de autoria do Senador Accio~
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quomm.
-Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivoS à Lei n"' 5.480, dC: 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139 salãrio devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n"' 6.718, de 12 de novembro de
1979. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri~
mento n• 33/82.
- Projeto de Lei do Senado nv 309f19, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contâbil, e dâ outras providên~
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri·
mento n• 35/82.
IA-DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR JOSE FRAGELLI- Quadro partidârio nas democracias ocidentais e em especial o do Brasil.
SENADOR BERNARDINO VIANA - Aspectos da Proposta de
Emenda à Constituição n"' I f82, lida ontem em sessão do Congresso Na~
cional, que trata da oficialização das Serventias do Foro Judicial.

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Educação bãsiça e o desenvolvimento cultural como principal meta a ser alcançada em 1982, pelo
Ministêrio da Educação e Cultura, no âmbito dos Estados e Mlmicípios.
SENADOR ITAMAR FRANCO- 55• aniversârio de fundação do
jornal Estado de Minas.
SENADOR FRANCO MONTORO- V Assemblêia Nacional de
Presidentes de Câmaras das Capitais de Estados e de Territórios, recentemente realizada em Campo Gránde-MS. ConcesSão do prêmio Paul
Getty à Doutora Maria TereZa Jorge Pâdua e a Paulo Nogueira Neto.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 5·3~82.

3 - RETIFICAÇOES
Ata da 2• Sessão, realizada em 2-3-82.
Ata da .5~ Sessão, realizada em 5·3·82.
4- MESA DIRETORA
5-LfDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTA·
RES
6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 9' SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESID~NCIA DOS SRs.

GILVAN ROCHA, CUNHA LIMA

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM~SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara -Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Alexandre
Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Bernardino Viana~ Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Cunha LimaHumberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Luiz Viana - Dirceu Cardoso Moacyr Dalla- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo BadaróBenedito Ferreira- Henrique Santillo- Valdon Varjão- Mendes Canale
- Affonso Camargo - Lenoir Vafg<i.S.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Haverido D.úmero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteçã-o de Deus iniciamos --os nó-ssóS (fabalhos.
Sobre a mesa, comunicação que serâ lida pelo Sr. 1ll~Secretário.
E lida a seguinte
Brasilia-DF, 9 de março de 1982
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, a partir de }9 de
março de 1982, desliguei-me da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB, para integrar a Bancada do Partidos dos Trabalhadores - PT.
Atenciosamente. - Evandro Carreira.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O Expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humberto Lucena, que falará
na qualidade de Líder do PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, que falará como Líder.

E JORGE KALUME

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Q_$1{. PRESI.OENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo, para uma comunicação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Existem no País mais de uma centena de municípios considerados pelo
Governo área de segurança nacional. Nesses municípios não se faz eleição de
prefeitos; jã hã muit.o tempo que se fere de modo absoluto e substantivo a sua
autonomiã.
Hã pouco tempo, o Governo, através da palavra do seu Ministro da Jus~
tiça, _veio a público para dizer que essa situação seria alterada antes da!l1
--eleições municipa"is e gerais de 1982. Após isto, ilão mais se falou na questão.
A questão fói irifeiraifiente esquecida.
É bom que se saiba, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que são milhões de
brasileiros considerados cidadãos de terceira categoria, sem nem mesmo coo~
dições de escolher o seu prefeito, a pretexto de que. ao escolhê·lo, poderiam
f~rir os interesses da segurança nacional, o que é inteiramente esdrúxulo.
Que- democracia liberal serâ essa, então'?
É bom que se saiba, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que são milhões de
brasileiros considerados cidadãos de terceira categoria, sem nem mesmo con ..
dições de escolher o seu prefeito, a :Pretexto de que, ao escolhê-lo, poderiam
ferir os interesses da segurança nacional, o que é inteiramente esdrúxulo.
Que democracia liberal serã essa, então'?
Agora, Sr. Presidente, tramita no Congresso Nacional uma emenda
constitucional que pretende, além de criar uma representação política para o
Distrito Federal, alêm de tentar devolver a autonomia às capitaís dos Esta~
dos, também devolver es_sa mesma autonomia aos municíPios considerados
ârea de segurança nacional. Seria interessante- e VOU fazer uma solicitação
especial ao Presidente da Comissão Mista que estâ analisando essa emendaque fossem-convoCados pelo menos o Ministro da Justiça e o Ministro~Chefe
da CaSa Civif da PreSidéhciã. da República p-ara que, perante os Congressistas
-Senadores e Deputados Federais- pudessem esses homens públicos dizer
mais uma vez à Nação se pretendem mesmo que as eleições de 1982 não se
constituam numa farsa.
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Não basta que haja eleições~ Essa ê uma grande questão, sem dúvida, a
realização das eleições. Não basta, no entanto, que elas realizem, se puderem se transformar pelo Governo numa grande farsa.
Vejamos, aí o exemplo de muitos países latino-amexi~nos. Agora mesmo, o exemplo da Guatemala, de El Salvador, da Bolívia e de tantos outros
países latíno-americanos, com eleições transformadas pelos governos ditatoriais autoritários eoi Tarsa, em grande arremedo, em grande caricatura de democracia, o que é pior do que a ausência delas, pUU\ e simples.
A N'ação estã à espera de que haja bom senso, de que haja sensatez, e que
as eleições se realizem sob regras e de forma tal que não se constituam numa
grande farsa. (Muito bet_n!)

se

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso, para uma comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Assisti ontem, em Vitória, à reunião da Comi~são ExecuÚ~a do PMDB,
convocada pelo seu Presidente Mário Moreira.
O objeto da convocação foi tomar conhecimento da proposta por mim
apresentada, de adiamento da pré-convenção do Partido, marcada para o dia
21 do corrente, a fim de se escolher dentre os três pré-candidatos o candidato
oficial do Partido ao Governo do Estado. A minha,proposta se ~teou em
dois fundamentos: a falta de tempo que tenho para acabar de percorrer os
municípios âo Estado até o dia 21, em vista da necessidade de permanecer no
Senado para combater a liberalidade dos empréstimos a Estados e Municípios, que têm concorrido com uma tax~ inflacionária pesada que corrói o poder aquisitivo das çlasses_mais pobres; em segundo lugar porque sou de opinião que o nosso Partido deve escolher o seu candidato depois da indicação
do candidato oficial do PDS, vez que, em face das divergências ali ocorridas
haverá certamente um vazamento de setores_ ponderáveis daquele Partido.
Além do mais, tem sido tradição da política capixaba o candidato da Oposição ser escolhido após a indicação do candidato do Governo. Em face disso
resolvi endereçar ao Presidente da Comissão Executiva do Partido o meu pedido de adiamento.
Para isso reuniu-se a Executiva do PMDB, à1i IO:OO_horas de ontem, e o
Sr. Presidente depois da exposição em que exp1icou as razões da convoc~ção
deu a palavra aos três candidatos ali presentes. Falei em primeiro lugar, explicando as razões do meu procedimento; em segundo falou o Deputado Max
Mauro que apoiou o adiamento pelas razões expostas, explicando porém que
era para uma decisão mais rápida do assunto, em vista da premência de tempo para a campanha eleitoral. Em terceiro lugar falou q candidato Gerson
Camata que combateu o adiamento dizendo que havia recebido de diversos
diretórios municipais pedidos de apressamento da decisão de escolha do novo
candidato. Referiu-se também em considerações ge-rais sObre outros assuntos
encerrando sua dissertação condenando o_ adiar:ne_nto da pré-convenção.
Falaram ainda todos os membros da Comissão _Executivª,_que explicaram suas razões e seus motivos, sendo todos favorâveis ao 3djamento, .mªs
que a data marcada deveria ser 4 de abril, segundo proposta do Deputado Ni~
der Barbosa. Dois membros da Comissão manifeStaráfu-se contra a fixação
de data e que o adiamento poderia ser sine-die. Foram eles o Deputado Roberto Valadão e Fernando Herkenhoff.
Habilmente o Presidente divídiu a votação em duas partes: nã primeira
consultou aos membros da Comissão Executiva que vóia.sserri se eram a favor
ou contra o adiamento e a resposta foi favorâvel, de todos os integrantes, e a
segunda parte marcando a data tendo se manifeStado para o dia 4 de abril todos os membros da Comissão Executiva, menos os dois que haviam se manifestado pelo adiamento sem data marcada.
Assim, a Comissão Executiva do .PMDB r_ei~lveu-:-ac:iiar a_ convenç-ão
marcada para o dia 21 do corrente para o dia 4 de abril próximo, atendendo à
solicitação do Senador que está fa~endo esta comunicação.
Portanto, teremos no dia 4 de abril a convenção de escolha do candidato
oficial do PMDB ao Go_verno do Estado, adiada de 21 do corrente.
Era a comunicação _que desejava fazer. (Muito bem/)
.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra, para uma
comunicação; ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Transcorreu sexta-feira da semana passada, dia 5 do corrente, o centenário de nascimento de Jeremias Arruda, um dos mais ilustres filhos de minha terra.
Nascido em Santo Antônio de Aracati-Açu, na cidade de Sobral, Jeremias Arruda transferiU-Se; airidà adolescente, para o Município de Baturité,
para onde se mudara toda a sua família e onde deitariam raízes nada menos
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de quatro gerações de Arrudas, todos descendentes dos que vieram de Sobral
com o Capitão Miguel de Arruda. seu ilustre_pai.
Muito cedo o espírito irrequieto e empreendedor de Jeremras Arruda o
levaria a mudar-se para a capital do Ceará onde, como um dos maiores negociantes_do Nordeste, desenv~lyeu, a parti~ d~_l915; Íl!lportantes transações
comerciais com os maiores c~ntros europ.eus~
Negociando com produtos do Cea_râ, Jeremias Arrud_a logrou efetivar seguidas partidas de cereais e coros para diversos piíses da Eui-opa, tendo mesmo contribuído para elevar a situação cambia_! de O-osso País.
Na qualidade de pioneiro na exportação de alguns dos principais produtos do Nordeste, hoje na pauta ordinária da exportação do País, Jeremias Arruda sempre se destacou comei comerciante honrado e respeitado dentro e
fora do Brasil, a ponto de o fim da I' Guerra Mundial o encontrar com inc-ontáveis carregamentos de mercadorias em vários portos europeus, cujas
cambiais, em sua maior parte, tinham sido descontadas no Banco do Brasil.
_Este estabelecimento de crédito, descumprindo cláusulas contratuais firmadas com Jeremias Arruda, o levaria culposamente à ruína comercial, como
o reconheceu o Supremo Tribunal Federal, ao condenar, por unanimidade, o
Banco do Brasil, ao término de uma demanda que se arrastou por mais de 40
anos, a ressarcir os prejuízos que causara aO seu ilustre cliente.
Mercê de sua pertinácia e grande capaCida-de de trabalho, Jeremias Arruda viria, ainda, apesar de todos os contratempos, a vencer em negócios do
ramo imobiliário, na cidade do Rio dt;: Janeiro.
Homem de sólida formação religiosa e ornado de peregrinas virtudes
cristãs, Jeremias -Arruda destacou-se, também, como extinplar chefe de
família e modelo de homem filantrópiCo, dedicado às obras de assistência social.
Por estas razões, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como representante do
Estado do Ceará nesta Casa, senti-me no dever de fazer este registro ao ensejo
do centenário de um homem que tão bem soube dignificar e honrar sua terra
e o Brasil. (Muito bem.')
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Evandro Carreira~ Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho - Dinarte Mariz- Martins Filho- João Lúcio- Gilvan Rocha
- Jutahy Magalhães- Lo manto Júníor- João Calmon- Amaral Peixoto
-Nelson Carneiro- Amaral Furlan- Franco Montoro- Vicente Vuolo
- José Fragelli --Saldanha Derzi --:- Pedro Simon:- Octâvio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) cliente.
Passa-se à

Estã finda a Hora do Expe·

ORDEM DO DIA
Não obstante a lista de presença acusar o comparecimento de 50 Srs. Senadores, estão presentes no plenário apenas 15.
Não havendo, portanto, número regimental para deliberação, a Presidência, nos termos regimentais, irá suspCndei a sessão por alguns minutos, a
fim de convocar _ao plenário os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às·J5 hQras e 50 minutos~ a sessão é reaberta às 16 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Está reaberta a sessão.
Persistindo a falta de número para deliberação, deixam de ser submetidas ao Plenário as matérias coilstatites dos itens rl'>Js 1 a 6, que estão em fase de
votação.
Pela mesma razão, fica adiada a apreciação dos itens n'?s 7 e8~ dependentes da votação de requerimentos.
São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 114, de 1981
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n'? 406, de
JJ de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direíto tributário, e
dá ouúas providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
-de Con.stítuição e Justiça;
-de Economia; e
- de Fiminças.
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2
Votação, em primeiro turno, do Projeto-de Lerdo 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 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 turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Uma, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fiin âe 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 .Tustiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social. favorável; e
-de Finam;as, favorável.
4

VotaJ.;âo, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luíz Yjana, que declara o Marechal~do~Ar
Eduardo Gomes putrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constiluiçào e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favoráVel, nos termos de substitutivo CiU.C apresenta; e
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição c Justiça."
5
Votação, cm primeiro turno·, 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 n' 1.145, de 1981, da Comissão
-de Coiistltuição -e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.
6
Votação, cm primCirO- (u-rno-, 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 lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13' salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos 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
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9_362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Luc;ena, que altera dispositivo da Lei
n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão-i! Justiça;
- de [..egislação Social;
-de Serviço Público Civil; e
-de Finanças.
(Dependendo da ~·atação do Requerimento nP 33, de 1982, do Senador
Hurnberto Luce~a, d~ adiamento da discussão.)
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 juridicidade;
-de Legislação Social. favorável;
-de Sen•iço Público Civil, contrário; e
-de E<~mwmia, favorávet', com as Emendas de n9s l e 2-CE, que apresenta.
,
(Dependendo da votação do Requerimento n'? 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da d.iscussãQ para reexame da Comissão de
Serviço Público C~vil.)
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Éstâ esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.

O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISCURSO QUE,,
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
·
Senador Evdásio Vieira. (Pausa.)
S. Ex~ rião está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
s~ Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana.

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) Senador Lourival Baptista.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
"Educação básica e_ desenvolvimento cultural" são as áreas do MEC
para o-nde convergem as energia~, esforços e preocupações do MinistrO-Ru-bem Ludwig, cujo estilo de ittuação se norteia em harmonia cOin as diretríz6s
- do Presidente João Baptista Figueiredo, no âmbito dos programas sociais de
seu Governo, em função dos imperativos de reduzir as disparidades regionais,
..:ateiiuar dcsigu':.!ldades soCiais e erradicãr as caUsas da marginalizaÇãO sOcial
dC vastos- segmentos da população brasileira.
Volta-se, destarte, o MEC para uma ofensiva global em benefício dos setores menos favorecidos da população, reagindo contra as tendências, atê recentemente dominantes, da centralização 'exceSsiva e da megalomania dos
planejamentos faraônicos, buscando aprímorar fórmulas realistas de uma
ampla descentralização adiniri.Isüativa ·que vaTOríza as Secretarias Estaduais
de Educação e Cultura, através das quais, mediante as técnicris de execução
de _Convênios de grande envergadura, são transferidos recursos substanciais·
para que os Estados e Municípios possam atingir aquelas duas metas priori~
tárias já mericíon"a:das, "educação básica" e "desenvolvimento cultural".
Na opinião do Professor Antonio de Albuquerque Sousa Filho- Secretário nacional de ensino dos J9 e 29 graus, o MEC, convém esclarecer que "a
área d.e.educ_açãQ básica compreende o espaço educativo formal e não formal,
centrado no 19 gr'?-u,_incluindo em torno dele o pré-escolar e, em estágíoS-mas
avançados do desenvolVimento, a terminalidade do 29 grau, como forma de
garantir aos membros da sociedade a auto~ realização como pessoa, a' qualificação ·cotn(Yagentes econômicos e a preparação para o exercíCiO-das suas res~
ponsabilidades sócio-políticos".
Mas esclarece o Professor Antônio de Albuquerque Sousa Filho ao comentar essas dirdrii~ do MEC para 1982: --:-.. ''Convém não confundir educação básica com simples soma do pré~escoiar, J9 grau e de alguns aspectos
do 2'~ grau. Ela tem um sentido mais <iinj)lo, incluindo: modalidades formais e
não fófm<~is; a·çõeS educativas: Coin-ou sem grau de esColaridade, eações edu_cativas-__ compreeridendo elementos de saáde;· nutriÇão, trabalho e elementos
básicosde ciências eCõmurtftação no -cc;·nrexto da alfabetização funcional".
Isto é, os conteúdos educativos na educação básica deverão conduzir as
ctüinçM ·ao desenvolvimento di atitudes positivas e do pensamento crúico~·à
aquisição de conhecimentos de saúde, agricultura, atividades produtivas e à
aquisição de conhecimentos básicos para a participação social e cívica.
Trata~se, nessa concepção realista do MEC, do mínimo educaciOnal que
deve ser assegurado a toda população, principalmente daquelas fa"íxas sitUadas em baixos níveis de renda, ou seja, as camadas mais pobres, que são as
mais vulneráveis às agressões da marginalização social.
Nessa estratégia de priofidade absoluta para a educação básica, ãdquire,
naturalmente, relevo especial, a educação pré--escolar- que até agora havia
sido inteiramente postergada pelos planejamentos centralizados e elitistas.
Levando em consideração a importância decisiva da fase que vai do nas~
cimento até a faixa etária dos 6 (seis) anos, do ponto de vista biopsicossocial,
quando se decide o destino de todos os seres humanos, era de fato imprescindível promover, em escala inédita, o atendimento das necessidades básica:)
das crianças brasileiras situ:.~das naquela faixa, de forma global - inclusive
com a participação programática e convergente de vários Ministérios- tendo em vista a obtenção de um desenvolvimento ótirno das potencialidades de
cada criança e .da melhoria de _seu desempenho escolar.
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Neste caso, a educação pré~escolar adquire a forma de um atendimento
integrado nas áreas de educação, saúde e nutrição.
Tudo isso significa, na p-rfttica, a execução de uma programação realista
a ser desenvolvida pelas Secretarias Estaduais de Educação__e_ Cultura,_ com_recursos transferidos da União pelos Convênios que o MEC vem celebrando
em todas as Unidades da Fcde.ração.
.
..
Para que se possa avaliar, em toda sua amplitude e complexidade, as di~
mensões do problem:.l sobre o qual tecemos estas considentções, basta citar os
dados fornecidos pelo próprio M EC em um dos seus relatórios técnicos sobre
a matéria ("Atendimento ao Pré-escolar- MEC/DEF, 1977, vo~._I_, p~g. 14)_:
"Há no Brasil cerca de 21 milhões de crianças pré-escolares.
Isto significa que 20% da popUlação brasileira é pré~escolar. Dentro
de 2 a 3 décadas, esses 21 milhões de crianças serão adultos partici~
pando do processo social e econômico_. Serãç_ responsáveis por uma
parcela significatíva da produção dos bens econômicos, da criação
de soluções para os problemas que já hoje nos perturbam e para os
novos problemas que surgifão. Apenas cerca de 600 mil crianças são
atendidas atualmente em alguma instituição pré-escolar. E a grande
maioria delas não pertence ao grupo dos mais carentes. Até agora a
procura de edacação préwescolar tem sido das classes média e alta.
Cerca de 44% das matrículas pertencem a instituições particulares.
Excluindo as poucas instituições particulares beneficentes, ou sem
fim lucrativo, religiosas ou leigas, que atendem a crianças carecidas,
as demais se destinam às classes mais abastadas. As crianças maiS
necessitadas, sob o ponto de vista-5ócio:..ecoi:lômiéo e cUltural, são as
que têm menos oportunidade de freqüentar um centro de educação
pré-escolar."
Vital Didonet, em sua monografia sobre a educação pré-escolar (publicada no Tomo III do "Projeto Educação") acentuou que .. o problema educacional brasileiro nunca serã bem colocado enquanto não se considenir como
variável inerente a situação de vida e educação das crianças menores--d-e-7
anos".
Os recursos a serem aplicados na execução, a nível nacional, de programas especiais para mais de 21 milhões de crianças pré~e-s-colares, terão de ser
dimensionados de tal forma que a comunidade brasileira, como um todo,
_
---também participe do custeio desses programas.
t: o que está fazendo, por antecipação-, graças· aO patriotismo, lucidez e
capacidade empreendedora da Presidenta Léa Leal, a Legião Brasileira de
Assistência (LBA), ao implantar uma rede nacional das Creches-Casulo.
O MEC sozinho, em face da tradicional precariedade orçamentária e financeira que o caracteriza, ainda não_te.m condições para realizar- conforme planejou O Ministro Rubem Ludwig ao traçaf "!_s: dir~~rizes têCnicoadminiStrativas norteadoras das maçrofu.nções do MEC - nas dimenSões
proporcionais ao desafio- umjlsJ~Il).a n~Cio~:a) de ed~cação pré-escolar, simultaneamente com os empreendimentos prioritários, em pleno andamento,
nas áreas do 19 e 29 graus.
Mas, apesar da educação pré-escolar nas cogitaçõ_es Governo federal somente ter surgido no Brasil em 1975- qua-ndo o eminente Ministro Ney Braga criou a Coordenação da Educação Pré-Escolar no âmbito do Departamento de Ensino Fundamental- impressionado com a baixa produtividade da 1•
série do 1<:~ grau- a verdade é que se deve ao Ministro Rubem Ludwig <!-_decisão corajosa de reformular as pesadas estruturas do ~EC nos parâmetros de
uma arrojada e sensata reforma, possib1litando _através_ ~() binômio "educação básica e desenvolvimento cUltural", .o equã_CíOiliinento d~fProblemas
da educação pré-escolar.
.
O redirecionamento do MEC neste sentido será, _t_alvez, a co_ntribuiçlão
máxima do Ministro da Educação e Cultt.~:ra, no ãffibito de sua dinâmicã. gestão, para o desenvolvimento nacional, a democratízação da -~cie~ade brasileira e a erradicação dos fatores da marginalização ·soCial.
Embora exíguo, em face da escassez dos recursos disponíveis, o P_rograma Nacional de EducaÇão Pré-Escolar teve sua_ implantação iniciada pelo
Ministro Rubem Ludwig, de forma intersetorial, abrangendo ações educacionais, de nutrição e de saúde, com participação das famílias _e da comunidade,
e a aplicação, em 1981, de Cr$ 748 milhões - sendo Cr$ 687 milhões no
MOBRAL e Cr$ 61 milhões nas SeCretariáS de Ensíno do 19 e 29 gr'!-us_, ben_eficiarido cerca de 400 mil crianças (Dados da M_ensagem Presidencial Anllâ,
de 1982, encaminhada ao Congresso Nacional no dia _19 de m~rço_~q cq!ren:.
te).
Mas, se é exato, como assevera o milenar provérbio chinês, que "o mais
importante numa caminhada de 1.000 léguas é o 19 passo", devemos
~
regozijar-nos com o fato do M EC tê-lo- dado.
Tudo indica que, de agora em diante-- na hipótese da convergência de
recursos de múltiplas fontes, da atuação intersetorial dos diversos Minis-
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térios, e da participaçãõ comunitária - o PrOgrama Nacional de Educação
Pré-Escolar crescerá, gradual e proporcionalmente, às- exigências nacionais
nessa área.
S'"ao esiis as- Ob~servãÇões que me ocorrem, Sr. Presidente, como reflexo
da minha recente experiência à frente da Secretaria de Educação e Cultura de
Sergipe, quando celebrei uril convênio eSpecial com o MEC, --no dia 10 de
fevereiro do corrente ano, motivo pelo qual congratulo-fie mais uma vez com
o MinistrO Rubem Ludwig, o Secretário-Geral do MEC, Sérgio Pasquale,
que não tem poupado esforços em atender às reivindicações dos Estados e
MunicíplóS e O Professor Antonio Albuquerque Souza Filho, Secretário de
Ensino -do-1<:~-e 29 graus que com a sua equipe, se enCOntra inteiramente dedicado à solução desses- problemas, dos quais depende o futuro da nossa juventude. (Muito bem!)
O. SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.
--

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Cuido hoje de tributar a um dos mais_ conceituados órgãos de imprensa
deste País a minha homenagem pelo que teffi servido, acima de tüáo, de veículo das mais nobres causas da nacionalidade. Falo do prestigioso &tado de
Minas, -paladi-no dóS-iriteresses das Minas Gerais,- que há 55 anos atrás
iniciou-se pelas mãos de Pedro Aleixo, Juscelino Barbosa e Álvaro Mendes
Pimentel.
O jornal, pela visão clarividente de seus fundadores, surgia, profeticamente, num momento histórico sumamente importante da vida nacional- a
Revolução de 30- que iría móaificar -a nossa estrutura política, social e econômica. Apoiando-a, anteviu o futuro e se postou ao lado dessas transfor·
mações essenciais ao desenvolvimento brasileiro.
Desde então, o Estado de Minas vem refletindo o que hã de mais legítimo
e_ autêntico na sociedade mineira e expressando, com absoluta fidelidade, o
que nos caracteriza: a constante busca da_li_berdade e da justiça s_ocial.
Instrumento dessas tradições liberais ao longo da sua existência, pautouse sempre, por outro lado, na defesa de um ideário progresSista e moderno
para o desenvolvimento mineiro.
Hoje, a presidi-lo, temos essa figura extraordinária de jornalista e homem público, Pedro Aguinaldo Fulgêncio, que tem dado continuidade a todo
esse fulgurante acervo. A sucursal de Brasflia, criada há, aproximadamente,
dois anos, insere-se nesse trabalho fecundo de melhor informar e orientar a
opinião pública -brasileira e mineira.
Os grandes acontecimentos nacionais- que aqui na Capital da República se originam - têm uma cobertura integial e completa por parte daquela
sucursal, que conta com excelentes repórteres e redatores, sob o comando seguro e competente do jornalista Cornélia Franco.
Assinale-se, também, a substu_nc_iosa divulgação que se dá aos pronunciamentos, debates e trabalhos dos representantes mineiros no Congresso NaciOnal, diariamente.
Por todas essas razões, Sr. Presidente, o Estado de Minas credenciou-se,
pelo tempo e pelo fundamental papel que representa no universo mineiro,
como órgão da mais alta relevância e representatividade de Minas.
Na vida moderna dos povos, notória é a função social da imprensa como
elemento propulsor do progresso e das conquistas culturais e éticas do homem. O Estado de Minas prodigaliza-se no exercício dessa salutar função.
Este, Sr. Presidente, o registro necessário que pretendia consignar nesta
tarde em que se comemora o quinquagésimo quinto aniVersário do Estado de
Minas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Franco Montoro.

S~nador

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Os Vereadores-Presidentes de Câmaras das Capitais de Estados e de TerritóriOs Brasileiros reuniram-se em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na
V Assembléia Nacional de Presidentes- de Câmaras das Capitais de Estados e
de Territórios Brasileiros.
O sumário do encontro regiStra os segUintes teimas: O Legislativo-Municipal e sua autonomia, Absorção do Município pelo Estado e suas conseqUências, o .moVimentO da intermunicipalídaae e a missão -do legislador municipal, Lei Orgânica própria, As Câmaras Milriicipais e a comunidade,
Eleição direta dos prefeitos, O problema habitacional, do d_esemprego e dos
alimentos, Os Terrítórios Federais e sua elevação à categoria de Estado e O
niuniCipalismo e a redemocratização da vida brasileira.
As conclusões alcançadas estão consubstanciadas na .. Carta de Campo
Grande", cuja significaçãojusfifica-sua inclusão nos Anais do Senado, como
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parte integrante deste pronunciamento. E. nesta opÔrtunidade, congratulome com os Senhores Vereadores participantes do encontro pelos resultados
alcançados.
Daí voltamos a afirmar: sem Municlj:>fos fortes não haVerá Brasil desenvolvido!
Em defesa da ecologia

Dentre os acontedmentos havidos durante o recesso do Senado, parecenos oportuno lembrar, para que conste de nossos Anais, um fato alvissardro
para o movimento ecológico brasileiro. Trata-se da concessão do prêmio Paul
Getty à Doutora Maria Tereza Jorge Padua, diretora dos nossos parques nacionais, e Paulo Nogueira Neto, Secretário _do Meio Ambiente.
O prêmio Paul Getty é a maior !áurea da iniciativa privada internacional
e, assim, é promísSor que-ele tenha sido concedido a dois braSileiros, apesar
de ainda serem enormes os problemas que enfrentamos no campo da preservação da Natureza.
A Doutora Maria Tereza mereceu esse prêmiO Pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Diretoria dos Parques Nacionais, aonde se destacou
pela procura e criação de novas áreas a serem preservadas. Foi durante sua
gestão que conseguimos chegar à percentagem de 10% do nosso territóriO
transformado em áreas de Parques. É ainda uma proporção muito pequena e
sabemos que muitas dessas unidades ainda não dispõem de infra-estrutura e
fiscaliZação convenientes. Esperamos porém que com a continuidade do trabalho da Doutora Maria Tereza consigamos fazer Com que no mínimo 10%
de nosso territórío venhain a- integ"rar nossos Parques Nacionais, todos eles
devidamente desapropriados c protegidos· de qualquer ameaça.
Há muitos anos acompanhamos o trabalho de Paulo Nogueira Neto em
defesa do nosso Meio Ambiente. Nos momentos em que ele aceitou cargos
governamentais, ou quando trabalhava como representante de urna associação prcscrvadonista partici.tlir ou ainda através- de suas aiividades como
professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, sempre essa preocupação com a Natureza marcou sua atividade. Ele tem desbravado novos campos de pesquisa ecológica e incCritívUdo aqueles que o procuram com essas
preocupações. b digno de elogio especial o Programa de Estações Ecológicas,
criado e desenvolvido por ele dentro da Secretaria Especial do Meio Ambiente. Esse programa jã contém quinze EStações Ecológicas implantadas em
todo o País, e esperamos que consiga atináir a sua meta de preservãr todas as
amostras de nossos ecossistemas primitiVoS,- c-omo se propõe, através de ni.ais
de cinqUenta dessas unidades de preservação. E. enorme o interesse de nossas
Universidades e pesquisadores por essas Estações, e se hoje elas já são de
grande interesse científico; imaginãrrio-s-que no futuro esse trabalho sçrá reconhecido corno de valor incomensurável ao conhecimento de nossa natureza e
do próprio desenvolvimento do País.
Foi reconhecendo esse trabalho que solicitei ao Congresso que aumentasse as dotações da Secretaria Especial do Meio Ambiente, quando da votação do Orçamento da República para o ano de 1982. Infelizmente minha
proposta não foi aceita, mas acredito que a concessão do Prêmio Paul Getty é
mais uma prOva de que essa solicitação estava correta, era mereCida e necessária. Por todas estas razões, volto a defender a necessidade de que o Programa de Parques Nacionais e Estações Ecológicas receba o maior apoio possível de todos, opo"sição e governo, e volto a cumprimentar esses dois brasileiros cuja atuação estímula e engrandece o movimento ecológico nacional.
{Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

Não há mais oradores inseri-

tos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguirite
- -

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na casa de origem), de iniciativa 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
ou_tras rrovidências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 1.354 a 1.356, de 1981, das Co·
missões:
-de Constituição e Justiça;
--de Et'unomia: e
-de Finanças.
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de1979,
de autorfa do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria espeCial para o comerciârio, 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. favorávd, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
-

-3

Vota-Ção, ·em primeirO turriO, Cio PrOjeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador C_unha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERJõS,nos I.06J a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constí{uTÇãb e- JUstiça, pela constitucíOnalidade e juridicidade;
___,___-de- Legislação Social, favorável; c
-=- d~ Finanças, favorãvel.

sob

4
vot-ãÇão, cm -prrmeiro t-urno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de ã-UtOf-ia do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da F9rça Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 8(5- e S16, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
méi:ifO, _fayorávél, nos termos_ de ~ubstitutiyo que apresenta; e
- ~de Ed~c~ção e Cultu~a. favorável ao substitutivo da Corri.iSSão de
Constituição e Justiça.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
12_78, de aut_oria do Senad_or_Accioly' Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER,S9b no 1.145, de 198), da Comissão
-de Constituição 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 Carneiio, qtie acrescerita dispositivos à
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, diSciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos J.J97 a J.J99, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças. favorável.
7
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei·
n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a J.J33, de 1981, das Co·
missões:
-de Constituição e Justiça:
-de Legislação Social;
-de Serviço Público Civil; e
-de Finanças.
(Dependendo da votação do-Requerimento n? 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)
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 nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favOi'ável;
-de Serviço Público Civil. contrário; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apresenta.
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(Dependendo da votação do Requerimento n"' 35(82, do Senador
Gabrid Hermes, de udiamento da discuss5o para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

Está encerrada a sessão.

( L"vanta~se a sessão às 16 horas e 5{) minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOS!t. UNS NA
SESSJO DE 5-3-82 E QUE, ENTREGUE .4 REVIS10 DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOS~ LINS (Pronuncia o seguinte discurso.) ...,.. Sr. Presidente,
Srs. Senadores: sobre dois assuntos desejo _tr~tar rapidamente, hoje, neste plenário. O primeiro-diz respeito à questão do cré:dito de custeio-para o Nordeste. V. Ex~ mesmo, Senador Almir Pinto, ainda hã pouco, chamava a atenção
do Governo Federal para o grave problema que se cria com a falta desse tipo
de crédito para a Tofmação das lavouras da Região.
Todos sabemos que há três anos o Nordeste vem sofrendo secas. No momento, porém, as perspectivas de que tenhamos um iriverno normal tornamse praticamente seguras. Pelas notíciaS que temOirtem-chovido copiosamente
no Ceará e no Piauí. Ultimamente, notícias de boas chuvas chegam-nos do
Estado do Rio Grande_ do Norte. t verdade qu<: em PernambUco ainda há
problemas. Ainda ontem, em contato com_ o G.9vernador Antô.nio Carlos
Magalhães, da Bahia, soubemos também da sua apreensão com relação à estação chuvosa, embora em certas áreas da Bahia, como no lrecê, a safra esteja
assegurada; naquela área, como V. Ex• sabe, _o inverno começa bem mais
cedo do que na faixa norte mais próxima ao mar, da região nordestina. Mas, Sr. Presidente, como vinha eu dizendo, se há três anos vimos sofrendo os efeitos da seca, no momento em que as chuvas voltam é importante
que todo o Nordeste esteja preparado para produzir as suas colheitas. Quan,
do caem as primeiras chuvas todos os agricultores da área seca buscam, imediatamente, lançar as sementes ao solo; é certo que, às vezes, as chuvas falham e as plantas morrem, mas se elas voltam vezes seguidas, também vezes
seguidas, os sertanejos plantam, sempre na esperança de conseguir fazer vingar as suas colheitas. Seria uma terrfvel frustração para o Nordeste se agora,
depois de três anos de dificuldades, no instante mesmo em que as- chuvas voltam, faltasse-lhe a ajuda indispensável do crédito de custeio jã que, desgastado na sua economia pelas longas estiagens, esse apoio se lhe torna fundamental.
As notícias que nos vieram, as mais alarmantes, objeto inclusive de programa na televisão, dão conta de que esse crédito estada faltando no momento exato em que os agricultores dele mais precisam. HOje; a pedido das classes
produtoras do Ceará, representadas pelo Dr. João Ramalho, Presidente da
FAC IC. fizemos contato com o Presidente do Banco do Brasil. O Dr. Oswaldo Colin nos assegurou que convocaria, de imediato, os seus auxiliares para
analisar a situação e ado ta r as enérgicas providências que o caso requer. E requer com urgência, como sab~ V. Ex•
Tratando-se de uma notícia importante que atende aquelas preocupações que tanto V. Ex• como o Senador Mauro Benevides e outros Senadores, mesmo do Sul do País, corno o Senador Evelásio Vieira, demonstraram
há poucos momentos, apressei-me em trazê-la ao Plenário, na certeza de que
o Banco do Brasil não faltará ao Nordeste neste instante de tanta dificuldade.
E faço daqui, junto com V, Ex~. um apelo às autoridade& do Ministério
da Fazenda, particularmente ao Miriístro Ernane GalVêas e 3.0 -Ministro -do
Planejamento, Delfim Netto, como também ao Presiderite do sanco Ceitiral
para que, se necessário, facilitem imediatamente os recursos de que o Banco
do Brasil vier a precisar para essá operação.
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Seria uma catástrofe se, depois de três anos em que nada colhemos, durante os_ quais, aliás, as aplicações do Baq.co do Brasil caíram de 18% para
13% na região, seria, digo, incompreenSível que, neste momento, por deficiência de programação não aproveitássemos as chuvas que estão caindo.
Estou, portanto, certo de que o Governo adotará providências urgentes e
enérgicas para corrigir essas dificuldades. Este é um ·ponto, Sr. Presidente.
Outro ponto a que eu gostaria de referir~me, neste momento, relacionase com as notícias trazidas ontem, pelo Diário de Pernambuco, sobre o assassinato do Procurador da Repúbfíca, em _Olinda.
Segundo o jornal, foi assassinado, com três tiros de revólver, às 18 horas
e 40 minutos de anteontem, próximo à sua residência, o Dr. Pedro Jorge de
Melo. Trata-se do mesmo homem que apresentou denúncia, há algum tempo,
contra Usuários do crédito agrícola, no município de Floresta, em Pernambu~
co, envolvidos no chamado escândalo da mandioca.
Naquela ocasião, o Procurador Pedro Jorge de Melo adotou as medidas
de sua obrigação para punir os culpados, representando energicamente contra 25 pessoas.
É claro, Sr. Presidente, que não podemos fazer a correlação da morte do
Procurador com essas acusações por ele feitas, com esses processos que buscam apurar a verdade e punir culpados por desvios dos dinheiros públicos.
Pedro J_orge era um homem íntegro, um homem de inteligência primorosa,
que, em concurso· Párã- servir ao seu P"aís- classificou-se com brilhantismo.
Pois esse homem considerado por todos como exemplar, tombou, mortal. mente ferido por três balas, sem que até agora tenha sido identificado o criminoso. O Governo está a dotando todas a providências para apurar a responsabilidade do assassinato e punir os c;ulpados.
O Dr. Pedro Jorge deixa sua senhora e duas filhinhas. Quero, em nome
do PDS e em nome da Bancada Pernambucana, apresentar as mais sentidas
condolências à f~mília enlutada, na certeza de que a lei saberá punir o assassino desse exemplar homem público, cuja vída foi imolada ao cumprimento do
dever. (MUito bem/)

ATA DA 2• SESSÃO, REALIZADA EM 2-3-82
(Publicada no DCN- Seção II - de 3-3-82)
RET/FICAÇJO
No Projeto de Resolução n\'1 3, de 1982, que dispõe sobre operações de
crédito dos Ec;tados e Municípios, revoga dispositivo da Resolução n9 93, de
11 de novembro de 1976, e dá outras. providências:
Na página 314, 1! coluna, após a Resolução o~? 93, de 1976, citada pelo
autor do projeto, inclua-se, por omissão, o -seguinte despacho:
(Às Comissàes de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)

ATA DA 5• SESSÃO, REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 1982
(Publicada no DCN- Seção 11 - de 5-3-82)
RETIFICAÇÃO

•

Na página 359, I~ coluna,
Onde se lê;
O SR. VALDÃO VARJÃÓ (Pronuncia o seguinte discurso) Le_ia-se:

...

O SR. VALDON VARJÃO (Pronuncia o seguinte discurso) -

...
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SUMÁRIO
1 - ATA DA lO• SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1982

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Mensagem do Senhor Presidente da República

Submetendo ao Senado a escolha de rrome indicado para cargo cujo
provimento depende de sua prévia aquiescência:

- N• 24/82 (n• 79/82, na origem}, relativa à escolha do Sr. Antônio
Carlos de Abreu e Silva, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a f~nção de Embaixador do Brasil junto à República da Turquia.
1.2.2 - Expediente Recebido
Lista n• I, de 1982.
1.2.3- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n"' 13, de 1982, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, qUe acreScenta dispositiVo à Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que crio~ o FGTS.

1.2.8 - Discursos do Expediente ( Continuaçio)

SENADOR LÁZARO BARBOZA - Retenção, pelo Governo de
Goiás, de tributos destiJ'!ados aos municípios.
SENADOR MUR/LO BADARIJ- 55• aniversãrio do jornal Estado
de Minas.
SENADOR NELSON CARNEIRO -Apelo à Receita Federal no
sentido de que seja sensível às alegações apresentadas por médicos e dehtistas faltosos_com o fisco.
1.2.9- Requerimento
N"' 38/8~ de autoria da Sra. Senadora Laêlia Alcântara e outros Srs.
SenadoreS, de adia-rilento, para o' dia 16- do corrente, de sessão especial
destinada a reverenciar a memória do Senador Adalberto Sena, anterior·
mente marcada para o dia 12. APrOvado.

1.2.10- ComUnic:ação da Presidênc:ia
cOnvoCação dC- sessão eXtfã.oi--dinária ·a realizai~sC-hoje, às 18 horas e
30 minutOS:~ com Ordem do Dia que designa.

1.2.4- Comunicações
- Da Liderança do PDS, indicando o Senador Aderbal Jurema para
integrar como membro titular a Comissão de Constituição e Justiça _e o
Senador José Lins como Suplente.
- Do S~nador Milton Cabral, que se ausentará do Pafs.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- A elevação das taxas dejqros
e seus reflexos na economia do País. Considerações sobre a dívida externa
do Pais.
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA -Eleição do Conselho de Curadores da Fundação Hilton Rocha. Nomeação do Dr. Antônio Ferreira
Alves da Silva para o cargo de Sel:retârio da Agricultura do Estado de Minas Gerais.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Retenção indevida que estaria ocorrendo na transferência, Pelo Estado de Goiâs, das parcelas do
imposto de transmissão de bens imóveis dçvida aos municípios.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- 800 aniVersário de nascimento
do Sr. Lirio Bastos.
1.2.6- Comunicação da Presidência
Presença na Casa, em visita ao Senado, de Delegação da República
Popular da Bulgâria.

1.2.7- Pronunciamentos
Dos Srs. Aderbal J urema e Gilvan Rocha, em nome do PDS e do
PMDB, respectivamente, de saudação à Delegação Popular da República
da Bulgâria.

1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 114/81 -Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto;.lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de Direito Tributârio, e dâ outra~ providências. Votação adiada por falta de quorum após
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso.
-Projeto de Lei do Senado n• 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a conceSsão de aposentadoria especial para o
comerciârio, na forma que especifica: Votação adiada por falta de quonun.
- Projeto de Lei do Senado n9 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~
bêm integre a remuneração. VotaÇãO adiada pof falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força
Aérea Brasileira. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Sena<!o n• 352/78, de autoria do Senador Accioly 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
Carneiro, que aCrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 13• salãrio devi_do aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado 11'1 362f79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que ~Itera dispositivo da Lei n9 6.71~, de 12 4e novembro de
1979. Disc:ussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 33/82.
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- Projeto de Lei do Senado n• 309(19, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contábil e dá outras providências. Discussio sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 35/82.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e~a Cultura, eiD Paris, a 29 de janeiro de 1981. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
2.3- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR NELSON CARNEIRO- Alteração proposta pela Light

SENADOR DINAR TE MARIZ- Falecimento do Deputado esta-

no Código Municipal de Posturas.

dual Dalton Cunha.

SENADOR FRANCO MONTORO - Prevenção de acidentes do
trab-alhO: Homenagem ao professor Attflio Flosi.

SENADOR AGENOR MARIA - Endividamento interno e externo
do Pais.

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

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Comparecimento de Senadores
aos trabalhos de plenãrio do Senado.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DA W SESSÃO, EM

10

DE MARÇc'J"l:íE

.

f982

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 9-3-82.
-Do Sr. Senador José Fragelli, proferido na sessãO de 9-3-82.
·~Do Sr~ Senador Bernardino ·viana, proferido na sessão de 9-_3-82. ,
4-CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN

2.1- ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n• 34/81 (n• 83/81, na Câmará dos.
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica cm
Matéria Educacional, Científica e Téc'nica, concluído entre o Governo da

-Ata de reunião
5-MESA DIRETORA

6- LIDERES E VICE-LIDERES OE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 10' SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1982
4• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 46• LEGISLATURA
PRESIDll:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, CUNHA LIMA E JORGE KALUME

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRs.
SENADORES:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Evandro Carreira --Jarbas
Passarinho- Alexandre Costa --Bernardino Viana- Helvídio NunesDinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Aderbal Jurema- João
Lúcio- Luiz Cavalcante-- Teotônio Vilela- Lourival Baptista·- PassoS
Pôrto - Dirceu Cardoso -João Calmon - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- Murilo Badaró - Amaral Furlan - Franco Mobtoro- Henrique Santillo- Lãzaro Barboza- Valdon Varjão .,.- Jo~ Erageli- Affonso
CamargO - Lenoir Vargas - Octãvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimehto de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos -noss-os- trabalhos.
O Sr. 19-Secre-tãrio procederA à leitura- do Expediente.

1t lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senada a escolha de
nome indicado para cargo cujo pro_vímento depende· de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM N• 24, DE 1982
(n• 79/82, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Antonio Carlos de Abreu e Silva, MiniStro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República da Turquia, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os mérirOs do Ministro Antonio Carlos de- Abreu eSilv3., Que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministérío das Relação Exteriores.
Brasnia, 9 de março de 1982. -João Figueiredo.

INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae:
Embaixador Antonio Carlos de
Abreu e Silva

Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 24 de dezembro de 1925.
Curso de Prática Diplomática e História Diplimâtica do Brasil, Instituto
Rio Branco.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade Nacional de Direi__
to, Universidãde dO- Brasil.
Cônsul de Terceira Classe, 26 de dezembro-de 1945.
Cônsul de Segunda Classe, merecimentó, IS de julho de 1952.
Pritrteilõ~Secfefárío; -merecímenlo, 30 de diú:mbro de 1959.
Conselheiro, título, 21 de maio de 1965.
Ministrá de Segunda Classe, merecimento, 31 de março de 1968.
Assistente do Chefe do Serviço--de Documentação, 1945.
Assistente do Chefe do Serviço de Comunicação e Arquivo, 1946.
Assistente do Chefe da Divisão de Fronteiras, 1946.
Assistente do Departamento Político e Cultural, 1946.
Assistente do Chefe da Divisão Corisular, 1947.
Assistente do Chefe da Divisão de Passaportes, 1949.
Assistente do Chefe da Divisão de Atas, Congressos e Conferências Internacionais, 1954 e -1955.
Chefe, substituto, dá Divisã·o dC PãSSã;portes, 1958.
Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1958(60.
Chefe, substituto, do Departamento Consular e de Imigração, 1965(66:
Chefe da Divisão de Imigração, 1965(68.
Rosário, Vice-Cônsul, 1949(50.
Rosãrio, Encarregado do Consulado, 1949/50.
Buenos Aires, Segundo-SecretáriO, 1953.
Lima, Segundo-Secretário, 19"56/58.
Lima, Encarregado de Negócíós~-1956.
Santiago, Prime"iro-Sectetãiío~ 1960/63.
Santiago, Encarregado de Negócios·, 1962 e 1963.
Roma, Primeiro-Secretãrio, 1963(64
Roma, Chefe interino do SEPRO, 1963.
Lima. Ministro Conselheiro, 1969 f13.
Lima. Encarregado de Negócios, 1959, !970, 1971, 1972 e 1973.
Porto-Príncipe, Embaixador, 1974(78.
Guatemala, Embaixador, 1979/82.
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II Congresso da União Latina, Madrid, 1954 (assessor).

Missão Especial às solenidades de posse do Presidente do Peru, 1956
(membro).
IX Período de Sessões da CEPAL, Santiago, 1961 (assessor).
Representante-residente da FAO, Roma, 1963.
Grupo de Trabalho sobre Pesca de Atum no Oceano Atlântico, Roma,
1963 (delegado-suplente).
XII Conferência Geral da FAO, Roma, 1963 (delegado-suplente).
Reunião dos Países Latino~ Americanos, membros do CIME, Montevidéu, 1965 (subchefe).
.
.
.
XVI Sessão do Comitê Executivo do ACNUR, Genebra, 1965 (delegado).
Comissão Mista Brasil-Japão, 1965 (delegado).
XXVIII Sessão do Comitê Executivo à XXVI Sessão do Conselho e parte final da XIV Sessão do Subcomitê de Orçamento e FinartçaS CiO CIME, e
XVI Sessão do Comitê Executivo do Programa do ACNUR, Genebra, 1967
(delegado).
.
Cõ-nferência Interamericana para a Defesa e Segurança do Continente,
_ __ __ ___ _ __
Rio de Janeiro, 1947 (assessor).
À disposição da: Missão Especial da Nicarágua às Solenidades de posse
do Presidente da República, 1951.
Ã disposição do Ministro da Saúde Pública da Njcarágua durante a visita do Presidente da Nicarágua ao Brasil, 1953.
Â disposição da Missão Especial do Paraguai às Solenidades de posse do
Presidente da República, 1956.
Inauguração do Centro de Treinamentq e Adaptação Profissional, Ponta
Grossa, 1965 (representante do Ministério _das Relações-Exte_riotes).
Comissão Mista do Acordo de Migração Brasii-Itãlia, 1965/69 (delegado).
Comissão Mista do Ac_ordQ de Migração Brasil-Espanha, 1965/69 (dele.
gado).
Comissão Mista do Acordo de Migração Brasil-Japão, 1965/69 (delegado).
Grupo de Trabalho fncumbido_ de examinar e elaborar a_solução da pen~
dência entre a Fazenda Nacional e a Cooperativa de Colonização Agrícola
"Pindorama Ltda", 1967 (assessor).
Ordem Rubem Dario, Cavaleiro, Nicarãgua.
Ordem Nacional do Mérito, Oficial, Paraguai.
Ordem Bernardo O~Higgins, Comendador, Chile.
Medalha Lauro MUller, Brasil.
Ordem do Sol, Oficial, Peru.
Ordem do Sol, Grande Oficial, Peru.
Ordem Nacional_ Honra e Mérito, Grã~Cruz, Haiti.
O Embaixador Antonio Cados de Abreu e Silva se encontri nesta data
no exercido de suas funções de Embaixador d9 )3rasil j_1,mto_ à República da
Guatemala.
.
Secretaria de Estado das Relaçõçs Ex~riores,
de
de 1982.- Jorge Saltare/li Junior, Chefe, substituto, da Divisão d.o .PessQal.
(À Comissão" de Relações Exteriores.)

EXPEDIENTE RECEBIDO
Lista no I de 1982, em 7 de março de 1982
Convites ao Senhor Presidente do Senado Federal:

-do
-da
-da
-da
-da
-da
-do
Janeiro -da
-da
-da
-da
- da
-da

Ho.spital São Lucas - ltabuna.- BA;
CAMUTI Galeria de Arte -c DF;
COALBRA- Coque·e Álcool da Madeira- DF;
Prefeitura Municípal de Betim - MG;
Prefeitura Municipal de Paracatu - MG;
TELEPAR - Telecomunicações do Paranã - PR;
Sindicato dps Empregados no Com~rc\o d_o Municfpio do Rio de
RJ;
Academia Brasileira· de Ciêricf3 da Administração :...:-RJ;
Câmara--Municipal de Miguel Pereira- RJ;
Associação Brasileira para Superdotados - RS;
Pontifícia Universidade Católica do Rio _Grande dO Sul-RS;
Associação AntialcoóHca -do Estado de São Paulo - SP;
Cârnafã MuniCipal de Pená polis - SP;

Relatório.f":

-da Repres-entação_ do Governo ·do Estado do Amazonas - DF;
-da SUDHEVEA - Superintendência da Borracha - ' DF:
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-da Telebrás - T_el~o~un:icaçõ~ Brasileiras S/ A --: do~Governo do ~stadp de Minas Geiais - MG;
-da Escola de Minas --MG;
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DF;

ComuniCação de Eleição e POsse:

- do Clube de Campo de Tamboatá - Serrinha - BA;
~da Associação Comercial e tndustrial de Taguatirihã - DF;
-da Assoéiação de Produtos de Álcool de Goiãs -APAGO- GO;
- do Diréfói'íõ Acãdêmicó Clóvis Bevilácqua- Campo Grande- MS;
-da Associação dos Exportadores de Cãcau do Pará- AECA- PA;
-do Partido Democrático Social - Alegrete - RS;
-da Associação dos Delegados de POlicia do Brasil - SP;
Mdni/estaç5es sobre PLC 94(8'1 (Ministério Público):
-da Associação do MinistériO- Público - AL;
-da ADPECE - Associação dos Delegados da Polícia Civil - CE;
-da Cârilara Municipal de Goiânia - GO;
- da Associação do Ministério Público - PA;
Manifestações sobre PLC 31/BL(Fre(jiiência Escolar):
-da Câmara: M_unicipal de São Lourenço - MG;
;....._da Câmara Municipal de Londrina - PR;
-da Prefeitura Municipal de Adamantina - SP;
-da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense -- SP;
-da Prefeitura Municipal de Alvilândia - SP;
-da Prefeitura Municipal de Amparo - SP;
~da PrefeitUra Municipal de Campinas - SP;
__:da Prefeitura Municipal de_Campo Limpo Paul sata- SP;
-da Prefeitura Municipal de Dois- Córregos - SP;
-da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelo~ - SP;
-da Prefeitura Municipal de Jambeiro - SP;
-da Câmara Municipal de Piracicaba - SP;
--da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP;
-da Câmara Municipal de Lins - SP;
-da Câmara Municipal de Sãt) Josê dos Campos !-- SP;
-da Prefeitura Municipal de São Seba-stião - SP;
Manifestações sOb;e Prqjetos

-da Federação das Indústrias do Estado do Esp:.nto Santo - ES;
- contr4ria ao PLS 249/81;
-da Federação das Indústrias do Estado <:fe Minas Gerais - MG;
-contrária ao PLC 49/81;
-:-_da Ass'!ciação Brasileira dos ])etetives Profissionais - Contagem MG-'- Solicitando rápida aprovação do PLS 198/79;
-do Sindicato dos Vigias Portuários de Belém- PA- solicitando rápida tramitação e aprovação do PLS.304j81;
_:-_9o Sindicato_ dos VigTãs Portuários do Recife- PE- favorável ao
PLS 304/81;
- da Confederação Nacional das Profi_ssões Liberais- Rj- contrãria
ao PLS 224/81;
_
.. . .
.
_ ---:da. Confederaç~o Nacional do Comércio- RJ --solicitando râpida
tramitação ao PL 5.053/81;
-da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomu'niCàções e OperadOres de Mesas Telefônicas - contrária ao PL 2.297A/79;
-da Câmara Municipal de Saquarema - RJ - solicitando râpida
aprovação do PLS 325 j81;
- da Associação Catarinense de Erofissionais de. Farmâcias e Bioquímicas- Florianópolis- SC- contrãria ao PL 4.766/81;
-:-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul - SP - favorãvel a
~roPo~ta d: E~ênda à CoriSiííuição ãpresCntada pelo Senador Orestes Quér~
cia;
---. c·
•.
o

· _;, do Conselho Regional de Farmãda do Estado de São Paulo - SPcontrãrio ao PL 444-A/79;
-do Diretórío do PDS de Valinhos- SP- solicitando rápida aprovação do Projeto de Resolução n' 153/81;
...:.... da FedeiaçãÕ e Centro do Cótnêt'cío d-o Esi.ã.do de São Pauío -SP-contrária ao PL 4.795/81;
- aa--Câffiã~ Municípal "de Ribeifão Preio- SP-- solicitando râpida
aprovação do PC4.59-If81;
·
·
--da Pr~feitUra MU:ilicipal de Piraju- SP- solicitando aprovação do
PL 2.341-A{/9;
:- ~o Dout~?r Ant§nio Carl'?s- _qliv-~i!~ - .corlt~~f~o"_ ao PL 444-AT19;
-da· Associação dos Advogados de São Paulo m- SP- favorável aô
PL4.268f81;
. .
_
- -· qa· Câm~ra .~e-_verea4"ó_res d~ San_~.~Marli :...._RS-· sOticlhmdo râpida
tramitação e aprovação do PLC 32/&1;
·
· ·
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Diversos:
-da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão;
-DF:. enviando cópia de carta da uABERT"- Revista Brasileira de
Educação Física e Desportos, do Ministério de Educação Cultura;

-do Senhor Amâncio de Souza Reis- Alfenas- MG- solicitando
aprovação de um Estatuto que indiscrimine funcionários estatutãrios e CLT;
-da Ordem dos Advogados do Brasil- Seção de Minas Gerais- encaminhando as recomendações determinadas pelos Advogados -Mineiros;
reunidos em seu I Congresso;
-da Câmara Municipal de Marialva-PR-solicitando providências
na classe dos professores paranaenses;
-da Câmara Municipal de Quinta do Sol--PR-solicitando elevação
da idade de 35 anos para 45 o trabalho inicial do serviço Público;
-do Doutor João Inácio de Oliveira- solicitando cópia do projeto de
legalizaçã,o da Eutanásia;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros - RJ - solicitando projeto
versando problema da Co"Gestão Empre5afial;
-da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Rio de Janeiro;
solicitando providências para que o Município de úúqüe de Caxias seja
excluído da Área de Segurança Nacional;
-da ANFIP- Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Pre"
videnciárias- RJ- enviando cópia do quadro de ratificações de Convênios
Internacionais do Trabalho;
-da Câmara Municipal de Miracema- RJ- solicitando medidas ofi"
ciais em favor do menor carente;
-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão e
Cortiça de Lages- SC- soiiéitando interferência jUnto à Caixa Económica
Federal sobre empréstimo feito por esse Sindicato;
-do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Energia Termoelêtrica de Tubarão - se - coniUnicando alteraçã-o de súa denominaçãO
para .. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Energia Elêtrica de Tubarão;
-da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra- SP- solicitando
congelamento dos aluguéis e baixa dos juros bancários;
-da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo- SP- solicitando medidas no sentido de que os setores responsãveis -pelo serviço de Censura
de Diversões Públicas, passe a ser vinculado ao Ministério· de Educação e
Cultura;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo- solicitando que o FUNRURAL seja mantido em sua atual estrutura e, conseqüentemente excluído
da unificação dos serviços da Previdência Social;
- da Câmara Municipal da Estância Balneária de São Vicente- SPvotos de pronto restabelecimento do Senhor Presidente da República;
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente- SP- solicitando inserção nos Anais do pronunciamento do Deputado Federal Padre Francisco
Leão, sob o título .. 0 ensino Serra Pelada";
.:..:..:.:Qa Câmara Municipal de São Josê do Rio Preto - SP -solicitando
medidas do BNH que viabilizem, o mais breve possível, a solução do proble~
ma habitacional da cidade;
-da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões- SP- solicitando
abolição do selo vermelho ..álcool" para veículos movidos com esse combustível;
-da Câmara Municípal de Guarujã- SP- contrária legalização do
aborto, em nosso País;
-da Câmara Municipal de Santos- solicitando a concessão do 13 salário aos s~rvidores públicos;
-do Partido Democrático Social de Marflia- SP- solicitando medidas para a alta taxa de aluguêis, energia elétrica, água e telefone;
-da Câmara Municipal de Bilac- SP- votos de pronto restabelecimento do Senhor Presidente da República;
-da Câmara Municipal de São Josê dos Campos- SP- favorável ao
Projeto do Deputado Ruy Côdo incluindo Prefeitos e Vereadores no PASEP;
-da Câmara Municipal de Guarujâ- SP- solicitando reforma no Sistema
Penítenc-iârio;
-da Câmara Municipal de Jundiaí- SP- solicitando elaboração de
lei isentando de taxa as licenças anuais para pesca amadora;
-da Câmar Municipal de São Josê do Rio Preto- SP- contrária à
prorrogação de mandatos dos Diretórios dos Partidos Políticos;
-do Sindicato do_s Trabalhadore_s em Empresas Ferroviárias de Sorocaba- SP- moções encaminhando o I Simpósio sobre Problemas das Ferrovias e dos Ferroviârios;
-da Câmara Municipal de Campinas- SP -·moção de apelo a fim de
que acolham sugestões do Senhor Secretário de Agricultura de São Paulo;

a
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-da Assembléia Legislativa de São Paulo - moção solicitando alteração do parágrafo primeiro do artigo 147 da Constituição;
-da Câmara Municipal da Estância Turística de Poá- SP- solicitan~
do abolição do selo vermelho "álcool" para veículos movidos com esse combustível;
-da Câmara Municipal de Dumont - $P- solicitando _abolição do
selo vermelhO "âlcocil" Para veículos movidos com esse combustível;
-da Çâmara Municipal de Marília --·sp --solicitando abolição do
sdo vermelho "álcool" para veículos movidos com esse combustivel;
-da Câmara Municipal de São Josê dos Campos- SP- solicitando
abolição do selo vermelho "álcool" para veicules movidos com esse combustível;
-da Câmara Municipal de Vereadores de Rosário do Sul- RS- solicitando interferênc:ia na discriminação dos corretores d,e seguro de vida.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. }9-Secretãrío.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, de I982
Acrescenta dispositivo à Lei"' S-107, de 13 de setembro de 1966,
que criou o FGTS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É acrescentado ao art. 29 da Lei n'? 5.107, de 13 de seteJ;Tibro de
1966, o seguinte § 29, com renumeração do único existente:
"§ 29 Os bancos depositários exp-edirão cadernetas de depósit'o--do FGTS, para serem entregues aos titulares de contas vinculadas
e por esses utilizadas na obtenção de informações quanto a saldo,
exação dos depósitos a ~argo das empresas e outras."

Art. 29
Art. 39

Esta Ler entrarâ em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disPOsições em contrário.

Justificação_
Aqui uma: ídêia do Síndicato dos Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Rio de Janeiro que, sendo interessante e
oportuna, merece aprovação.
Na verdade, apesar çlas instruções baixadas pelo BNH a respeito da
questão, todos sabemos que tanto os bancos depositários quanto as empresas
empregadoras costumam sonegar informações aos trabalhadores, titulares
das contas vinculadas ao FGTS.
E a medida aqui projetada, Uma vez traõ.Sforma~a em lei, farâ que eles
tenham acesso a tais informações.
Sala das Sessões, 10 de março de 1982. - Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA

__1,.1::1 1'1' -~·107~DE_13

[)_E_S!ITI::Ml!R~

P!ll9§1i

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Seniço, e dá outras provklências.

Art. 29 Para os fins previstos nesta Lei todas as empresas sujeitas à
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, atê o
dia 30 (trinta) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância corres·
pendente a 8% (oito por cento).da remUneração: paga no mês anterior, a cada
empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts.
457 e 458 da CLT. .
Parágrafo único. As contas bancãrias vinculadas a que se refere este artigo serão abertas em estabelecimento bancário escolhido pelo empregador,
dentre os para tanto autorizados pelo Banco Central da República do Brasil,
em nome do empregado que houver optado pelo regime desta Lei, ou em
nome da empresa, mas em conta individualizada, com relação ao empregado
não optante (Atualmente Banco Central do Brasil)
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. J9-Secretário.
E lida a se}!uinte
Brasília, 10 de março de 1982.
Senhor Presidente:
Tendo em vista o desligamento do nobre Senhor Senador Hugo Ramos,
do PDS; e como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça. con-

DIÁRIO DO CONGRESSO N~CIONAL (Seção 11)

Março de 1982

s-oante o disposto no artigo 86 do Regimento Interno do Senado Fedetal, tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o nome do nobre Senador Aderbal -Jurem a, como titular da referida Comissão e n·a vaga de Suplente o nome

do nobre Senador José lins.
Aproveito a oportunidade para renovar a VosSa Excelência meus protestOs de elevada estima· e consideração. - Nilo Coelho, Líder do PDS~
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em face da comunicação que
acaba de ser lida a Presidência designa o nobre Sr. Senador Aderbal Jurema
como titular da Comissão de ConstitUição e Justiça e o riobre-Sr. Senador José Lins como Suplente.
Sobe a mesa, comunicação que serã lida pelo Sr. 19-Secretãrio-.

.2 lida a seguinte
Em 4 de março de 1982.
Senhor Presidente;
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausentarei do País no
período de 12 do corrente mês a 22 de abril de 1982. para. devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos art. 36, § 29, da Constituiçâo e 44 do-Regimento Interno, participar, como Observador Parlamentar, da Delegação do
Brasil à XI Sessão Reconvocada da IJJ Conferência das Nações Unidas sobre
o Direito do Mar. - Milton Cabral.
O SR, PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência fica ciente.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
são do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs_. Sen_adores:
.
.
Foi pelo Jornal do Brasil de 9 de dezembro de 1977 que tomei conhecimento das seguintes declarações do Sr. Antônio Erm_irio de M_oraes:
··costumo dizer que, quando houve a Revolução Francesa, havia três Partidos: a nobreza, o clero e o povo. Hoje, 13 anos depois
de nossa Revolução, há dois Partidos: os banqueiros e o resto."
O Sr. Antônio Ermírio de Moraes disse _isso quando as taxas de ju.r~s
eram apenas generosamente indexadas, mas não estavam liberadas. Que dma
hoje aquele eminente patrício diante dos lucros que os ba?c.os apresent~:am
no ano passado? Tenho aqui recorte de O Glo~a~. da~ pr_estlgt~sa coluna Panorama econômico" dando os lucros dos prmc1pa1s bancos.
Então, em prim;iro lugar o BRADESCO, que--abiscoitçm, em 1981, um
aumento de lucro de 453% em segundo lugar, o BAMERINDUS, 376%; em
terceiro lugar, 0 Itaú, co~ 345%; quarto, o Banco' Mercantil de São Paulo
com 247%; em qúinto lugar, o Banco Nacional co)l1222% e outros ,menos_ votados.
O Estado de S. Paulo. em seu número de 7 do corr.~pte; dâ os "tuc_rOs t:'eais
dos principais bancos em cruzeiros, onde se vê que os sete;: piím.eir~~ sã~ _o~ se·
guintes: Banco Safra, lucro Hquido _sem inflação, 3~ 1 _mil~_?es; América do
Sul, 284; Crédito Nacional, 282; Banco .Real, 244 milhões; Banco Nor?este,
242· Banco Bandeirantes_ 225; S_udameris_, 214_ milhõ~s.
' O lucro foi tanto, m~s foi tanto mesmo, que Um banq~eifo, ó noSso__eminente colega Senador Herbert Levy, ~residen_~e do_ ~onselho do__ Ban~ ltaú
teve literalmente estas palavras que estão em O Estado de S. Paulo do dta ~do
corr~nte:

.. 0 setor bancãrio estâ alcançando lucros abs1;1rdos e indefensâveis, por causa da política econõmiCa imposta pelo _Gover.n~, que
cria uma situação alt_amente negativa para a economia bras1leua. O
produtor jâ não agUenta mais. Além de ter
pagar pelos altos juros, ainda paga pelo Imposto de Renda que o Governo Criou sobre
esses lucros excessivos, associando-se a eles."

4e

Não foi por falta de advertência que chegamos a esta situação, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
O eminente economista_,_ professor e ex-Ministro OtãviO Gouvêa_ de Bulhões, amiudadamente, vem chamando a atenção para o melefício da alta desordenada dos juros. Assim ~_que, num dos seus últimos pronunciamento~ a
11 de janeiro, em Recife, no IX Encontro Anual da Associação de Economistas, o ilustre Ministro disse que:
uos juros- elevados transformam-se em pesados encargos finan~
ceiros."
E adianta:
.. b compreensível haver por parte das empresas a reação imediata de adiamento dos investimentos, buscando :i!- redução das des~
pesas financeiras."
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E diz mais:
..A economia entra em prolongada fase recessiva."
Não deu outro bicho, caímós meSmo na recessão.
O Sr:Agenoi' Maria- V. Ex• me permite um aparte, nobre Senado"r?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Pois não, eminente colega.
O Sr. Agenor Ma ria - Nobre Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• tem muita razão de aproveitar a oportunidade da tarde de hoje e falar sobre esse
problema de juros. Acredito, Senador Luiz Cavalcante, que o modelo adotado pelo Governo Revolucionário é um modelo monetarista, que tem como
objetivo único beneficiar o dinheiro. O homenl não está a serviço da produção_ e do trabalho. Ele está a serviço do lucro, e o lu(iro é o resultado daqueles que têm dinheiro. Conclusão: o modelo monetarista tem como objetivo
ajudar quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro no Brasil está ganhando o que
quer. Quem não tem dinheiro, neste País, pode ter uma estrutura económica
do tairiãnho que for, mas na hora em que depende de capital de giro alheio
cOrre o riSCo de, trabalhando, perder o que tem. Daí por que a desmotivação
pelo trabalho; daí por que a aventura da agiotagem fãcil que grassa em toda a
Nação. Eu me congratulo com V. Ex• que, corno homem do Governo, procura dar conhecimento, há muito tempo, a esta Casa e ao Governo de que é preciso modificar realmente este modelo que não está a altura do povo e querepug~a ~-Nação _brasileira. Muito obrigado a. V. Ex•
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Obrigado a V. Ex•, e me perdoe se eu;
não me demoro numa apreciação merecida sobre o seu aparte, pois o Sr. Presidente me previniu que, às 15 horas, receberemos aqui uma delegação estrangeira. De modo que eu estou um tanto acossado pelo tempo.
CõntíriUando, Sr. Presidente:
Os núnieros da economia brasileira relativos a 1981 confirmaram a recessão prevista por Bulhões.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendor soar a campainha.) Nobre Senador Luiz Cavalcante, eu apenas queria dizer a V. Ex• que real~
·mente nós estâvamos com hora marcada, 15 horas para receber a Delegação
da República Popular da Bulgãria. ~
~ ~
Agora mesmo recebí a iriformação de que a Delegação só estará aqui às
15 horas e 15 minutos, de modo que se V. Ex• quiser pode prolongar o seu
discurso.
O Sr. Agenor Man·a - Jã pode responder ao meu aparte!
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Essa recessão se reflete de diferentes maneiras:
1•) o produto interno bruto negativo de menos 3,5%, em 1981, coisa que
não aconteceu desde que a Fundação Getúlio Vargas passou a apurar as contas nacionais. De lâ até esta data o menor índice foi em 1963, no Governo de
João Goulart, 1,5 positivo, para cresciri:J.Ctito do Produto Interno Bruto.
2•) - Outro reflexo -desta fase recissívã: expansão de medidas dos meios
de pagamentos de 73%, em 1981, e 70% da base monetâria, sendo que esta, jã
agora-, em jarieirO, acaba de pular para -87,7%, um recorde absoluto da economia brasileira em doze meses consecutivos.
3•) EStouro da dívida interna, que dos 848 bilhões de cruzeiros de 1980,
pulou, em 31 de dezeinbro de 1981, para o patamar dos 3 trilhões e quc!bra~
fios, num aumento de 264%~
4•) E, o que ê pior, considerãvel aumento· de desemprego, notadamentenas seis maiores capitais do Brasil, sendo que em São Paulo o desemprego vai
a 10% e nÓ Rio de Janeiro a 9% .
Por este cotejo de resultados indesejados, as altíssimas taxas de juros t~~
veram participaÇã-o- preponderante, pois tudo resultou da inibição dos setores
produtivos. E, ·:aqui, v.em uma·pala'vra das mais conspícuas, que é a do próprio Ministro da Indústria e do Cõmércio do Brasil, Sr. Camilo Penna. S.
Ex•, n-o 31moço que erripresãrios lhe ofereceram no dia 5 deste mês, no Hotel
Glória, no Rio de Janeiro, disse:
"O País estâ vivendo numa fase em que os juros altos transfe~
rem lucros do sistema produtivo para o sistema financeiro."
Admifh.i, pois, S. Ex• a procedência 'das críticas aos bancos que vêmj
sendo feitas pelo comércio e pela indústria.
Como é sabido, as taxas de juros foram liberadas para forçar a tomada
de empréstimos externos, não para liquidar a dívida externa, mas simplesmeOté para·· que esta pósSa ser rolada.
Só a SIDERBRÃS, uma de nossas empresa estatais, precisa este ano de
800 milhões de- dólares- para- rolar a sua dívida.
f: de perguntar-se entãO: -a liberaçãO dos juros era mesmo remédio eficaz
contra as nossas agruras financeiras? Ou não Cstaria o remédio agravando a
doença?
Neste potlto, devolvo a palavra a quem tem mais autoridade para responder- a- ess:is perguntas. que é airida o Ministro Camilo Penna.
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S. Ex', em entrevista ao JB de 28 de fevereiro, declarou:
"Para emprestar uma parte dos dólares de que necessitamos
para amortizar nossa dívida externa, os credores do Brasil estão fazendo exigências insuportâveis: obrigam-riOs a comprar I para nos
emprestarem 2"
E, mais adiante ele explicita:
..As dificuldades crescentes na con-cessão de empréstimOs em
moeda para amortizar a dívida e pagar os juros, a menos que o tomador aceite parte dos crê:êiitos vinculados à aquisição de -equipamentos (uo que aumenta a dívida contra a nossa vontade e ainda
gera capacidade ociosa na indústria de equiparn~ntos nacionais.'').''
E o Sr. Einar Kok, Presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas, declarou à Folha de S. Paulo, de 21 de fevereiro:
"Lança um alerta aos empresãrfós e ao próprio govefno diante
das perspectivas que ameaçam o setor, atingido pela queda de encomendas, no mercado interno, e pelas impor~ações maciças que o
País vem fazendo em consequência de acordos assinado~ no Exterior.
As importações de bens e equipamentos que poderiam ser produzidos no País, gerando emprego e renda, s~o impostas pelos cre~ores, nas negociações para-Obtenção de novos financiamentos, destmados à "rolagem" da dívida, isto é, empréstimos para pagar empféstimos que estãQ vencendo. Os credores só concedem créditos de
uso "livres", para amortização dos débitos anteriores, desde_ que o
Brasil faça compras junto à sua indústria, importe, mesmo desn:e.cessariamente para n6s."
A propósito, tiveriloS há pouco um exemplo chocante: a Rede Ferroviária Federal abriu uma concorrência para o forilecirriento de trens; determinada empresa venceu a concorrência, mas ficou o dito pelo não dito, porque a
necessidade de se obter empréstimo exterflo fez com qtie comprássemos trens
no' estrangeiro. O mesmo se passa com navios.
Vejamos a quanto remontarão este ano essas importações forçadas, a
que aludem o Ministro e o _ Sr. Einar Kok:
No ano passado os empréstimos obtidos elevaram-se a US$ 17,343 bilhões. A dívida externa bruta passou de USS 53,8 bilhões, em 1980, para US$
61,4 bilhões, em 1981. O serviço da dívida (amortização mais juros) foi de
US$ 16,8 bilhões.
Além dessa divida declarada de US$ 61,4 bilhões, hã ainda uma dívida
de curto prazo de mais ou menos US$ 8 bilhões, que o Banco Central, desde
1977, não inclui na dívida global. Essa dívida de curto prazo decorre, principalmente, de financiamentos de linhas de crédito de importações, através de
bancos comerciais.
Tendo aumentado a dívida, necessariamente o serviço da dívida também
aumentará este ano, e aumenta(ão também os empr~tímos iildispensãyeis ao
rolamento da dívida. Assim, sê àno passado pagjlmos 16,8 bilhões tfe serviço
da dívida, este ano deveremos pagar ainda maiS, porque a dívida é maior.
Na dívida, o quinh~o governamental é de 69%, eilquanto osJI% restantes correspondem ao débito do setor privado.
Os 69% aplicados aos 20 bilhões, que no mfnimo nós teremos que tomar
emprestado este ano, correspondem a 13,8 bilhões para a dívida governamental. Consider::indo, apenas, 12 bilhões- numa hipótese otimista, para evitar
qualquer exagero- e considerando que o Sr. Ministro Camilo Penna disse
que para cada 2 dólares emprestados temos que comprar 1, o Governo para
levantar esses 12 bilhões terá que fazer importações forçadas de necessariamente 6 bilhões de mercadorias estrangeiras, que poderiam ser totalmente adquiridas no Brasil.
Esses 6 bilhões, em cruzeiros, com o dólar em média a 180 cruzeiros, que
é quanto valerá o dólar em média este ano, vai corresponder a mais de 1 trilhão de cruzeiros. Que tremendo desfalque vamos dar ao parque industrial
brasileiro!
Mas, perguntar-se-ã: nossas exportações não vêm aumentando consideravelmente1 E. verdade. Porém, mais considerável ainda vem sendo o cresciw
menta do serviço da dívida. No ano passado as-exPortaç~ões, em relação a
1980, aumentaram 15,7%. Mas, o serviço da dívida em 1981, comParado c_om
o de 1980, aumentou âe 29,1 %, quase que duis vezes mais.
Tertho aqui no meu precioso livro negro a série histórica, desde 1975, do
aumento do serviço da dívida a cada ano: Assim é que em 1976, em relação a
1975, o aumento foi de 31%; no ano· seguinte, 29%; em 197-8, 30%; em 1979,
32%; em 1980, 21"%; em 1981, 29%; Vemos~ell.tàe, que-à penas com exceção de
1980, quando o auinento" foi de _,_21 %, todos Os -aumentos do serviÇo da dívida
ficaram sempre em torno de 30%:
Por isso, eu me surpreendo com a estimativa oficial da SEPLAN para o
serviço da dívida este ano que ela fixa em 16,7 bilhões de dólares. portanto,

menor do que o serviço da dívida do ano passado, quando já pagamos 16,8
~
bilhões por tal serviço.
Ora, para mim, a SEPLAN irâ quebrar a cara, e, se não quebrar a cara
eu jogarei fofa o meu diploma de charlatão de Economia, vêz que jâ o ano
passado a mesma SEPLAN estimou em 14,7 bilhões o serviço da divida, em
1981, e, Como vimos, ele foi a 16,8 bilhões, ou sejaffi, 2 bilhões e 100 milhões
de_ dólar~ acima da estimativa oficial da SEPLAN .
O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. LUJZ CAVALCANTE- Muito me honra o aparte do nobre Senador Dir-ceu Cardoso.

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Luiz Cavalcante, ouço essa severa advertência de V. Ex' sobre o serviço da nossa dívida externa; ouço-o
corif atençãCi, pOrque V. Ex' me recorda Vieira quando fez a famosa e severa
advertência num dos seus maravilhosos discursos. Esperõ que as palavras de
V. Ex', candentes, severas, não caiam numa paisagem lunar de catacumbas.;
ressoe na alma e na consciência de Senadores. Porque, como disse hâ dias, a
mim, o Sr. Mínistro da Fazenda, necessitará este ano de 1 bilhão e meio de
dólares para o serviço da dívida. Isto 'também ê: outra advertência que fazemos aos tomadores de dinheiro desta Casa, os quais aumentam às vezes, sem
muita consideração, o volume dos emprê:sthnos concedidos aos Estados brasileiros.
O SR. LOtZ CAVALCANTE- Eminente Senador, agradecendo o seu
aparte, quero, entretanto, confessar que não participo dà esperança de V. Ex.'
de que estas minhas palavras, os meus números, sejam ouvidos lã no Palácio
do Planalto, ou onde devam ser ouvidas. Não! Absolutamente, Senador! A
nós aqui aestã. Casa se áPiiCã.ni os vCrsoS do recentemente falecido- poeta inglês T. S. Eliot, no soneto "Os homens ocos":

"OS HOMENS OCOS
Nós somos os homens ocos
Os homens empalhados
Uns nos outros amparados
O elmo cheio de nada. Ai de nós!
NOssas -Vozes de8s~adas,
Quando juntos sussurramos,
São quietas e inexpressas
Como o vento na selva seca.'
Não há eco, eminente -Seitador Dirceu Cúdoso, pois estas paredes que
nos cercam são à prova de som. Mas·, o ess~ncial é que cada um de nós cum~
pra aquil_o_ que julga ~q seu -dever. E. -o--que eu estou fazendQ.
Mas, contin-Ua-rldo.-Em 1976, o serviç-o da dí:vída_ correspondia a 47% da receita proveniente
das çxportações. Ciitco anos depoís, em I 971, esse serviço passou a abOCa~
nhar 72% das exportações. Então. como que estã melhorando? No mesmo
período, isto é, de 76 a f98l, as exportações cresceram de 130%, enquanto o
crescimento da dívida for de 250%.
E aqu1-novãinerité com a palavra o meu conspícuo avalista, Ministro Camilo_ Penna, no mesmo O Estad9 de S. Paulo, já citado, do dia 6. Disse o Ministro Cainilo Penna, no mesmo almoço, no Hotel Glória:
"P.:ara conter a dívida externa. as exportações preCisam ser encaradas, mais do que como um fator fundame'ntal, quase como um
esforço de guerra, uma coisa vital. Se não dobrarmos nossas exportações ein pouco tempo, continuaremos convivendo com-todos os
problemas que nos afligem hoje. Qualquer pessoa sensata que admiriistré o Brasil logo compreende isso", - enfatizou.
Oxalã que haja sensatos.
Para finalizar, Sr. PresidentJ? e _Srs. Senadores, a dívida externa constitui
hoje ~ão pesado ônus para a ecÕnomia nàcional, que esta passou a ser conduzida em função daquela. Isto )evou o economi_st~ Pedro .Malan a dizerjocosarneOte~·A.gora é o rabo que está balançando o cachorro".
E pergunto eu:
Será que o rabo do cachorro não vai balançar também o coreto eleitoral
em 15 de novembro PrOXfmo?
O Sr. Dirceu Cardoso -

~ o que esperamos.

··O SR. LUIZ"CA VALCANTE- Muito obrigado.( Muito bem! P.tmas,)
--0 sR: PRESIDENTE (Passos Pôrto) - ConCedo a palavra ao nobre se,.
nador Lourival Baptista, para uma breve comunicação.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quan·cto da minha recente visita a Belo Horizonte. a 6 de março último,
tive a satisfação de participar da eleição para o _Conselho de Curadores_ da_
Fundação Hilton Rocha, modelar instituição inteiramente voltada para a oftalmologia, transformada, nestes últimos anos, num Centro internacionalmente reconhecido como dos mais avançados nos domínios da pesquisa
científica; diagnóstico, tratamentO especializado e ensino, independentemente
da assistência filantrópica que presta aos pa.cientes pobres que acorrem a Belo
Horizonte. de todas as partes, para utilização dos seus serviços.
Nessa oportunidade, tomei conhecimento da nomeação do Doutor Antônio Ferreira Álvar_es da Silya_ para o cargo de Secretário da Agricultura do
Estado de ~'inas Gerais, no dia 15 de fevereir"o passado, eril. substituição ao
titular que se afastara a fim de se desincompatibilizar.
A notícia é digna do breve registro que me leva a esta tribuna, não so_mente em virtude da acertada escolha do ilustre Governador Francelina Pereira, mas, sobretudo, pela feliz circunstância de que ele vinha presidindo,
com invulgar competência, o Banco de Crédito Real de Minas Ger~is, onde
desenvolvia uma eficiente adi:ninistração de amparo à agropecuãria, e estímulo positivo ao empresariado rural do Estado.
Ex-Diretor da Carteira de Crédito Rural do Banc_o Regional de Brasília,
durante 7 (sete) anos, o Doutor Antônio Ferreira Alvares da Silva foi também, durante 4 (quatro) anos, Diretor de Coordenação e Execução da _Políti~
ca do Banco do Brasil, a cujos quadros técnicos pertence.
Considerado como o nosso maior especialista no que se refere à pOlítica
de desenvolvimento rural, - assunto sobre o qual publicou respeitado_s trabalhos- destaca-se, todavia, na trajetória do novo Secretário de Agricultura
de MinaS Gerais, o rato de ser pioneiro e entusiasta no aproyeitamento do
cerrado brasileiro - aS imensas âreas que ocupa:rrr cerca de 90 por cento de
Goiãs, parte de Minas Gerais, Mato Grosso, Amazonas e Parâ, consideradas,
até bem pouco tempo, como imprestãveis para a agricultura moderna.
No entanto, observa-se uma transformação radical, decorrente, em parte, do advento de Brasília, çmergindo o vasto ~rrado do Brasil Ce!!tral como
uma das mais promissoras fronteiras agropecuárias do mundo, destinada a
ser, no futuro próximo, celeiro incomparável, de importância mundial.
Seria demasiado longo reproduzir os dados biográficos, os cargos exercidos e trabalhos publicados pelo Doutor Antônio Ferreira Ãlvare~ da Silva.
Aproveito, contudo, a ocasião, para incoi'porar ao texto deitas ligeiras
considerações os comentários de Joel Silveira (publicados pela Revista Nacional. no 163, edição de 10 a 16 de janeiro de 1982) a respeito da esplêndida realidade que é a virória no Cerrado, quando esse consagrado jornalista se refere
ao atual Secretário de Agricultura recém-nomeado, meu amigo de muitos
ano~, como o ~·Condestável _do Cerrado":
"A REALIDADE DA VITÓRIA NO CERRADO
São gloriosos os números, recentemente divulgados, que retratam a atual realidade do cerrado goíano. Lâ, bem nas portas de
Brasília, os sojais crescem e se alastram; e a produção de trigo jâ se
mostra pujante, a revelar a força, durante anos e anos enrustida, de
uma terra que muitos tinham como irremediavelmente sâfara. uAté
a implantação do PADEF (Programa de Assentamento Dirigido do
Distrito Federal), em 1978. ainda havia dúvidas sobre a viabilidade
agrícola dos cerrados" - a afirinação é do_ Sr. Alceu Sanchez, Secretário de Agricultura e Produção do Di&trito Federal. A l~r tal
afirmação, logo me vem. à lembrança a figura de Aniônio Ferreid
Álvares da Silva, hoje Presidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, e a quem costumo chamar de o .. Condestável do Cerrado". Título que ele bem o merece, pois se nãO fosse a sua pertinácia,
a sua confiança quase obsessiva nas possibilidades agrícolas do cerrado goiano e aquele enorme traço de terra que começa na fronteira
mineira e se estende por milhares de quilômetros quadrados, ainda
hoje seria o que foi durante sécu~o~: um chão duro inóspito, de mata
rasteira e estigmatizado pela apressada maldição daqueles que teimavam em dizer que naquela terra bugre nada poderia crescer a não
ser o que já havia crescido. Antônio Álvares - particularmente
quando dirigia um banco em Brasília - exorcizou essa maldição,
provou que o chão era bom, era mesmo ótimo, só precisava de tratamento. Levou para lá fazendeiros amigos, incentivou~os de toda
maneira, ele mesmo fez de sua pequena chácara, nos arredores de
Brasília, uma espécie de pequeno laboratório experirilental, onde,
com a ajuda de fertilizantes e irrigação ra~iOnal, mostrou que no
chão goiano em se plantando tudo dá. E tudo, hoje, está dando no
cerrado: soja, trigo. feUão. arroz. novas espêcies de capim para ga-
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do, cáfé, até maçã, até uva. Palmas para o Condestável Antônio
Ferreira Álvares da Silva, o Condestável do Cerr'ado, que ele bem as
merece. - J oel Silveira."
Eram estas, Sr. Presidente, a~ consideraçõ-es que desejava fazer ao trazer
ao conhecimento do Senado Federal a nomeação do Doutor Antôriio Ferreira Alvares da Silva para a Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma comunicação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicaçãq. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Emenda n9 17, de 2 de dezembro de 1980, estabeleceu uma repartição
igualitária, entre o Estado e os municipios, do valor arrecadado do Imposto
de Transmfssão _de B"ens Imóveis._ Por sua yez, o _I?ecreto-lei n9 1.852, de 27 de
janeiro de 1981, estabeleceu, no seu artigO 19, a obrigatoriedade de o Estado
transferir aos municípios, n-o máximo 30 dias após a arrecadaçãO, a cada mês,
este imposto, em uma casa de crédito escolhida pela administração estadual.
Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente, para denunciar nesta Casa
que o EStado de Goiãs, no decorrer de 1981, ne~. um centavo sequer depositou, em favor dos municípios goianos,_ o Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis.
Pelos cãlculos que tenho em mãos, o Estado teria arrecadado apenas no
ano passado, ·mais de um bilhão e quinhentos milhões, cabendo, portanto,
aos municípios a guota de cerca de setecentos e cinqUenta milhões de cruzeiros. Esses recursos estão sendo retidos pela administração estadual, em flagrante desrepeito à Constituição Federal e ao Decreto-lei n9 1.852.
Agora. dez prefeituras do Estado de Goiãís, alicerçadas, baseadas na
própria Constituição Federal, acabam de fazer uma representação junto ao
Ministério da Justiça, solicitando imediata iritervenção federal no Estado de
Goiãs, para que a Constituição seja cumprída.
Aproveito a oportunidade, tambêm, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para dizer que os _municípios brasileiros - e aí todos os municípios brasileiros- nada receberam do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
em 1980, do que se lhes deve do Fundo Rodoviãrio Nacional. O DNER desviou todos esses recursos, deixando em situação crítica os municípios brasileiros, jã extremamente esvaziados, jâ extremamente empobrecidos diante da
política altamente centr;1lizadora do GoveifrO, diante de uma política tributária e fiscal que concentra nas mãos da União mais de 80% de todos Os tributos, impostos e taxas arrecadadas ao povo.
Esta é uma· denúncia- qu-e jUlgo do meu dever fazer desta tribuna.
Quero ainda solicitar ao Gov_erno Federal suas imediatas providências
no sentido de ressarsir, com urgêricia;-os· muniCípios daquilo a que eles têm
dire"ito. Porque, neste caso. Sr. Presidente, não há como recorrer a nada, a
pedir qualquer tipo de intervenção.
niriguém; não- é possível nem meSiriO
Os municípiOs brasi1eiros, como se sabe, encontram-se em-situação de miserabifidade econômicO-finan.ceira, não têm recurSos sequer para fazer face ao pagamento do seu pessoal, e além disso estão sendo lesados pelos governos estaduais e pelo próprio Governo_ da Uni&o. (Muito bem!)

-se

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Crirdõsó, para uma com-unicação.
Q SR. DIRCEU CARPOSQ (f'rQn\!nciao,~eguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.- Senadores:
- -Assistimos ontem, em S. Gabriel da Palha, na Fazenda Lapa, no norte
do Espírito Santo, às festividades com que comemorou os 80 anos de vida do
grande fazendeiro. e chefe da clã,_ Lyrio Qastos,_ a comunidade de vários municípios do Estado.
Eram 2_000 pessoas, de Vitória, S. Gabriel da Palha, Colatina, Barra de
S. Francisco, Nova Venécia, Pancas, Ecoporanga, Cachoeiro e Vargem Alta
que ali foram festejar _o grande vulto de cafeicultura çapix~ba e chefe de uma
das famíliaS de riiãior projeção dos círculos sociais e políticos de-S. Gabriel da
Palha e do norte do Estado.
Famílias iriteiras ali estiveram durante dois dias de festejos, assinalando
além do 809 aniversário de Lyrio· Bastos, os 53 anos de casamento com D.
Leontina Medeiros Bastos, de ilustr~ famflia fluminense, e companheira fiel e
dedicada de tantoS anos de vida conjugál.
Lyrio Bastos. nascido em Itaperuna, no Estado do Rio, deslocou-se,
moço ainda, para S. José das Fruteiras, no município de Cachoeiro de !tapemirim, em Vargem Alta, onde se localizou e conseguiu ser o maior produtor
de café daquela região.
Com a queda de produção de suas laVouras, vendeu sua propriedade em
S. José das FruteiraS e adquiriu um·à gleba de 600 hectares, em matas, no mu-,
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nicípio de S. Gabriel da Palha, onde abriu sua fazenda, a aprazível fazenda
lapa. na beira da rodovia que condUz de S. Gabriel·a Nova Venécia.
Ali derrubou a mata e plantou café, fazendo a maior fazenda de café de
S. Gabriel da Palha, com ajuda de seus filhos, onde possui, agregadas à Fazenda da Lapa, sua sede, mais 4 fazendas produtoras de café.
Já a esta altura de sua vida, com seus 80 anos_bem vividos, estã pensando
em plantar um milhão de pés de seringueira~ cOrri SeUS -fifhOS Que são grandes
refloresta dores e plantadores de pimenta-do-reino e possuem grande gleba ao
sul do Parã, onde estão abrindo uma grande propriedade de pecuária.
São seus filhos- Eumail Medeiros, Wantuil, jã falecido, Walkiría Lessy. Carolina, Agilde e Wanderlín6, que além d_e_ grande produ~or de c~!'é· é o
Presidente da Associação dos Plantadores de café do-norte do Estado, que superintende a vida de todos os produtores de café do norte do Estado.
~ o Dr. Wanderlino, competente engeilheiro, o respçmsávei pela luta
pelo melhor preço do café co'nilon, luta que registrou há pouco uma grande
vitória; ao conseguir- O preÇo de 10.000 pOr Saca, há pOUcO 3.tiri8;ído.
..
t este varã·o ilustre, fluminense- de-·ttaperuna; caPixãba dC: coração,
desbravador de mata e plantador de café que a sociedade do norte do Estado
prestou suas maiores homenagens, com cerce de 2~000 pessoas vivendo em
sua fazenda durante dois dias, prestando a ele e D. Leontina, as maiores homenagens da comunidade capixaba.
A ela, pois, as minhas palavras de exaltação como capixaba ilustre, realizador de uma obra de desbravamento e de produção, digna da admiração de
seus amigos.
A Lyrio Bastos e D. Leontina, as nossa$ homenagens, daqui de 2.000
quilómetros de distâncía, registrando-- Seu 3.níversâiio tioS ArlãíS GO-Sei18.êf0,
comu homenagem nossa a sua vida últil, capaz, grandiosa e vitoriOsa. A seUs
filhos a seus-netos- muitos deles formados- médicos, engenheiros, quími.:
Cos e agrônomos, nossas hemenagens pela vida gloriosa de Lyrio Bastos.
Era o que tinha a diZer. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice· Micheles- Aloysio-Chaves- Gabríel Hermes- Luiz Fernando Freire-- Almir Pinto- JõSé Liris- Ag-eitO!Miria-- i-him6erto-Lueêna
- Milton Cabral -Nilo Coelho- Gilvan Rocha- Jutahy MagalhãesLomanto Júnior- Luiz Viana-- M-6acYr Dalla --Amaral Pe-iXOto--=- Iancredo Neves- Benedito Ferreira- Benedito canelas- Vicente Vuolo Mendes Canale - Saldanha Derzi - Pedro Sfriloil.
O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtO)- s..S. Senadores, acha-se na Casa, a convite do Senado Federal, Delegação da Repú&liea Popular da Bulgãria, Chefiada por S. Ex• o Vice-Presiaente do Conselho do Estado daRepública. o Dr. Petar Tantchev. _
__
_ _ _ _ __ _ ~
~ Para recebê-los, designõ uma Comissão compoSta PeJOS Sefúid~fes Martin5 Filho, Henrique Santillo e Cunha_ Lima, para introduz~rerri Dele~ação
em plenáriO. (PaUsa.)
- ------

a

(A comissão composta pelos Srs. Senadores Martins Filho, Henrique Santilla e _Cunha Lima introduz em plenário a Delegação daRepública. Popular da Bulgária.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Delegação da República Popular da ~ul~ária_ é_compo~tit _Pe~o Sr. Petar T~_~tch_ev. Viçe-Pres:iclente d_o
Conselho do- EStado; Sr• Kiichka Gueoriuíeva Tãnicheva; Sr. AnE:uel Dimitrov, Membro do Conselho do Estado da República Popular da Bulgãria; Sr.
Anguel Nagev, Secretário-Geral do Ministéiio do -Extei-10r;Sr. Liubem-ÃVramov, Chefe do Departamento da América Latina no MiniStério -das ReJãçõe-s
ExteriOres da Bulgária; Sr• Radka Nentcheva, ColabOra_dora no Departamento de Relações InternaciOnaís-do Partido da União.Agrâria- PoPUlar Búlgara; Sr. Asparuh Petrov, Colaborador, e ainda presente o Sr. Embaixador
Parvan Alexandrov Tchernev.
Para saudar a Delegação, concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal
Jurema, que falará em DOJT,le do Partido Democr~tíco SOcial.
O SR. ADERBAL JUREM A (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente do Senado da República, Srs. Senadores:
Da mais alta tribuna do povo da República Federativa do Brasil, venho
em nome de meu Partido, o Partido Democrático Social, saudar a Delegação
da República Popular da Bulgária, comandada pelo seu Vice-Presidente, o
homem público, o Presidente de Partido, _o filho de camponeses Petar Tantchev.
Sua Excelência vem ao Brasil a convite do Senado Federal e aqui na
Casa do_ povo brasileiro encontra-se acompanhado de brilhante comitiva,
ainda há pouco enunciada pelo Presidente do Senado Federal.
O Vice-Presidente da República Popular da Bulgária, Sr. Petar Tantchev, que acumula o cargo com o de Secretário do Partido AgráriO Búlgaro,
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visita o BraSil com o objetivo de estreitar aS relações entre as duas nações e,
sobretudo, entre os dois povos, o brasileiro e o búlgaro. Temos como objetivo
dessa viagem conhecer melhor o nosso País, conhecer uma nação jovem diante dos 1.300 anos da Bulgária, que nasceu lutando, pelejando não apenas pela
afirmação de suas fronteiras, sobretudo pela libertação política de seu povo.
Inva§~res, os mais_ diversos, teQtaram dominar o povo de Petar Tantchev, durante cinco séculos.
Nós, Sr. Vice-Presidente, que somos uma Nação que nasceu das caravelas de Cabral, naquele não muito distaitte 1500, temos que nos cuTvar diante
da História do seu povo. Durante cinCo_ séculos, o povo búlgaro sofreu a
opressão dos invasores; entretanto, a escravidão secular não venceu a vontade de viver livremente. Aconteceu o mesmo conosco: na luta, nós, brasileiros,
como que remoçamõs, rejuvenescemos e -daqtii exPulsamos, nos campos nordestinos e ·nos Montes G uararapes, os invasores. Durante essa escravidão secular, conseguiu a Sulgãria expulsar aqueles que tentavam subjugar a alma
da Nação.
Na ép.oca em que a Bulgária libertou-se do jugo turco, em São Estéfano,
perto da a tua! Istambul, foi lirm-a:óO Uiil ã:Cordo, segundo o qual anulavam-se
a soberania do feudalismo e a ti.rania dos sultões.
Em 1946, após a Segunda Grande Guerra, nasceu a República Popular
da Bulgária. Nós latinos, estudioso"s ·e conterripladores da História, sabeffiOs o que o
povo búlgaro e outros povos da Europa Central sofreram sob o domínio nazista e fascista.
Em "1"955, a ~ulgã_ria passou a pertencer à Organização das Nações Unidas. Êm 1959, a grãnde ilaÇão -dõs Estados Unidos d3 América do Noite reco~
nhecia o go'?etno da Bulgária.
Assim, palmo a palmo, através dos séculos, o povo búlgaro, que aqui se
encontra tão.eloqüente e brilhantemente representado, foi-se firmando como
uma nação independente.
Em 196~· há um marco im}Jortaiíte, quando TOdor Jivkov tornou-se
Priméiro-Ministr6 aa Bu"lgádã e; em 1971, seu Presidente, época em que, segundo notas colhidas ao meio-dia, quando fui-escolhido para saudar V. Ex•,
Sr. Vice--Presidente, foi oUtorgada a ConstituiÇão búlgara.
·
No final da Segunda Guerra, a Bulgária lutava com as maiores dificuldades, não--apenas pOlíticas sobretudo na área econômica. Começou, então, a
desenvolver a sua economia planificada, em furição-·da sUa pOlítiCa -popular.
As culturas do trigo, do milho, da cevada, do centeio, da aveia, do arroz, da
uva, ào girassol, dO turno, dO algOdão, fazem, sem dúvida, a infra-estrutura
agrãriã desSe pàís, le-mbrandO-nos, a nó-s brasileiros, que também temos uma
infra-estrutura ·agráría que nos sustenta- e, inegavelmente, motivo de nossas
lutas e de nossos_ orgulhos.
Sr. Vice-Presidente da peqUena, teriítorialmente, mas grande Nação búlgara, pela projeção nas Letras e nas Artes da Europa e do Mundo, vale aqui
assinalar o esforço de todos os dias, desde 1946, pela educação. A educação
na Bulgária é gratuita dos 7 â.os 16 anos, gratuidade que envolve não apenas a
sala de aula como o material escolar. Em 1966; Srs. Senadores, já a Bulgária
podia divulgar ao Mundo que estava quase extinta a figura medieval do analfabeto. _
No setor secundário,além das escolas de currículo normal, há outras de
ensino técnico e vocãcional, que concorrem para o progresso cultura, social e
económico da República Popular da Bulgãria.
Destaca-se, dentre as suas Universidades, a de Sófia, sem-dúvida a célula
mater do pensamento búlgaro.
Exporta a Bulgãria cereais, frutas, óleos, madeiras de lei e importa maquinarias, ferramentas, metais, produtos químicos, borracha e medicamentos.
Srs. Senadores, a Bulgãria, com a ârea de 110.912 km' e uma população
de &.s26.ooo habitantes, em estatística de t979, esse país representa, sem dúvida, um dos pontos altos da nova Europa, d·a Europa que outro sentimento
não abriga eril seu coração senão aquele mesmo sentimento dos povos sulamericanos, como o Brasil - o sentimento de fraternídad_e, o sentimento de
paz, o sentimento de união dos povos e o sentfmeilto de progresso.
Se na política e na economia os búlgaros optaram pela planificação ideológica, nós.aqui, Sr. Vice-Presidente, respondemos a todas as nações que trazem a sua mensagem de paz até ao coração do Brasil, que é Brasflia, plantada
no Planalto Central. com a planificação dos nossos sentimentos dos sentimentos de uma Nação joVem que não_ tem preconceitos de cor, que não tem
preconceitos religiosos, que nã·o tem preconceitos -políticos.
No Senado Federal, V. Ex•s verificam o caldeamento de raças que estã
fazendo a grandeza desta Nação. NoSenado da Repúbica, V. Ex• verifica·homenS e mulheres representando o povo brasileiro. E é com esta pureza de sentimentos, com esta planificação de intenções que nós recebemos V. Ex' e sua
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brilhante comitiva, dizendo: levem, não apenas para o Presidente da República, não a pena para os vossos legisladQres, mas, s_obretud_o, para o povo búlgaro a mensagem de fraternidade e de amor do povo brasileiro. (Muito bem!

Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gílvan Rocha, que falará em nome do Partido do Movimento-DemocrátiCo Brasileiro.
o SR GILVA.N.ROCHA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Senhor
Vice-Presidente Petar Tantchev, Srs. componentes da Comitiva da Repúb~ic_a
Popular da Bulgârili; Senhor Embaixador, acreditado ?elo Governo brasile~
ro, da República Popular da Bulgária; Sra. Emba1xatnz; meus Senhores, minhas Senhoras; Sr. Presidente, Srs·. Senadores:
__ ,
Poderíamos dizer, caro Vice-Presidente Petar, parafraseando o _gra~de
corso, aos nossos colegas, que contemplamos, daqui, 1.300 anos de Htstóna.
0 pov'o búlgaro, que teve_ a ventura e a f~licidade de ser uma_nação n:i~e
nar, percorreu um ca1;11inho salpi~do de sR-n:sue, q~e ~~ transfor~ou.no ccu
estrelado daquele país tão bonito; um céu estrelado que representa em_ cada
estrela a vivificação do Sl:!.ngue heróico dCrrárifadõ por- um -p?vo obstmado
que perseguiu sua liberdade por mai~ ~e um. milêni~. Os salptcos de sangue
que percorrem a História de siia Pátna, Sr. vtce-Prestdente, representa~ co~
decorações para 0 heroísmo sell)pre decantado daquele p_ovo: Essa trajet~na
de sangue, de heroísmo e de sacrifício bem se assemel~a a sua fig_ura,_Sr. vtcePresidente, homem de mãos ásperas pela herança atâvtca do cultivo da terra e
pelo semblante sereno de ganhador de batal~:;t~, co.mo_ a que V. E~'"-_em_preen
deu como guerrilheiro, defendendo a sua pátria da agressão nazt-fasctsta da
2• Guerra MUndial.
_ ___
_ _
..
Por isso tudo, Sr. vice-Presidente, a visita de V. Ex'"s não é uma vtsita
protocolar; ê, antes de tudo, uma lição que V.. Ex•s nos oferece à noss~ :er~a
tão jovem,_~ de que 0 maior bem que foi _da~o ao homem pela provtdencla
e que nos compete defender, é o dom de_ ser liberto.
O Sr. D1iceu Cardoso - Muito bem!
GIL VAN ROCHA - Recebe'!'os V._ Ex• revere~ciapdo. a !;li•:
tória do vosso País porque sabemos que essa sabedoria milenar pode per~etta
mente nos servir de exemplo para que possamos enfrentar os problemas do
nosso país-continente. V. Ex.Js resolveram os p:oblemas de educação empregando reçursos enorme~ ·cte vosso pr~duto _naciOnal bruto para que nos pudesSem mostrar como n_os mostraram, orgulhosamente, a vos_sa ~acuidade_
de Engenharia Àlímcntar-, aquela portentosa cidade universitária de Sófia,_ e
aquele monumento do bom ·gosto, da inteligência_ e da profunda sabedona
que é o Palãcio da .CUltura de Sófia. .
• .
, . .
. •
Vosso exemplo na agricultura, onde agora V. Ex.•s conse~utram o ~domt
nio da mais alta tecnologia alimentar, certamente nos servtrá tambem de
eXemplo para nossa Terra-continente, vocaCionad~, desde. o iníciO da sua fundação, para a agricultura, pois aqui nunca é demats repetir: em se plantando,
tudo dã.
Por fim, a vossa visita representa lim estfmulo à todos nós c_ um exemplo,
principalmente pelo vosso traço humanístico! eis que voss9_ pafs, pequeno
país que soube conservar a identidade nacional depois de 200 anos de; guerra,
possui a sensibilidade e a singeleza de apresentar o vosso túmulo-monumento
do soldado desconhecido guarnecido n.ão por SQldados a_rmados~ mas pelos
melhores alunos das escolas de vossa cidade que, orgulh-osamente, guardam,
sem armas, e significativamente usando luvas_ brancas, o túlnulo que é da
exemplaridade do heroísmo do_s vossos antepassadc;>s.
Por tudo isso, Sr. vice-Presidente, o Senado, muito sensibilizado, agradece a vossa visita e da vossa comitiva.
AprendemQS daqueles poucos dias em que tivemos a subida honra de
sermos vossos hóspedes; o valor do vosso civismo, a singeleza dos_vos-sos gestos, mas aprendemos, sobretudo, que a felicidade da humanidade não se faz
com armas e guerras mas como se está fazendo no vosso País, revC!renciando
tradições as mais puraS, cultuando, principalmente a sensibilidade humana,
da qual um exemplo significativo e bem característico é relembrar que V. Ex•s
exportam flores.
Por tudo isto, Sr. vice-Presidente, permita-me dizer, em nome das oposições brasileiras, rrtormenre ern nome do Partido do Movimento Democ_ráti- _
co Brasileiro, que estamos inteiramente felizes em receber-vos em_noss_a Casa;
mais do que felizes, nós estamos inteiramente agradecidos pela lição da exemplaridade da vossa civilidade e $O_bretudo, pela lição do amor à pátria, do
amor à paz e do amor à fraternidade que V. Ex•s nos deram, naquela memorável viagem.
Sejam bem-vindos, Srs. Delegados da República Popular da Bulgãria.
!Muito bem! Palmas.)

o SR.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência suspenderâ a sessão por 10 minutos, a fim de que os Srs. Senadores possam cumprimentar a
ilustre Delegaçâo_da República Popular da Bulgária e com ela, se confraternizar.
Está suspensa a sessão.
(A sessão é s~pensa às 15 horas e40 minutos e reaberta às 15 ho·
ras e 48 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ Estão reabertos os nossos trabalhos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lãzaro Barboza, para uma comunicação.
O SR. LÁZARO BARBOZA (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs._ Senadores:
Hã pouco, ocupou a atenção da Casa o meu eminente colega de repre~ntação Senador Henrique Santil!o: E o fazendo em breve comunicação, Sr.
Presidente, não me pude solidarizar com a fala de S. Ex• que abordou um
problema da maior significação que está ocorrendo cm Goiás, qual seja mais
um abuso do governo goiano, que está retendo indevidamente tributos que,
por sua natureza, cabem aos municípios. E lembrou S. Ex• que, atê: hoje, embora o Estado tenha arrecadadQ pouco menos de dois bilhões de cruzeiros do
Imposto de Transmissão, não fez entrega aos municípios de um centavo sequer. E os municípios goianqs estão todos eles, ou quase todos, em situação
de penúria e o abuso vem se tornando tão grave que, ontem, se reuniu em
Goiãnia um grupo de prefeitos dos mais significativos municípios do meu Estado e prep_araram, Sr. Presidente, através de seu procurador, um pedido de
intervenção federal em Goiás para que faça cessar os abusos que contra direitos líquidos e certos dos municfpios vem praticando o Governo Estadual, retendo intlevidamente essas receitas, o que é úm absurdo.
Sr. Presidente, não são_ apenas os recursos- advindes do Imposto de
Transmissão que o EstadO vem retendo indevidamente. 1! preciso ampliar
essa denúncia, trazer ao- conhecimento do Senado que também na distribuição do ICM, da parcela que cabe aos municípios, vem havendo retenção,
ocasionando um atr-aso considerável no repasse desses recursos.
Eu quero, Sr. Presidente, nesta breve comunicação, fazer aqui um apelo
ao Presidente da Repúblíca, no sentido de que chame a atenção do_Governo
de Goiâs, a fim de que esses abusos não continuem, e a fim de evitarmos ovexame de os municípios ingressarem na Justiça, baterem às portas dos tribunais ou se dirigirem ao Ministério da Justiça para pedir intervenção federal,
p-orque o GovernO-'dC -G_oiás não cuiiJPre lei. (Muito bem!)

a

. O SR. PRESIDENTE (Passos l'Ôrto)- Cçncedo a palavra ao nobre
Senador MuriiO Badaró, para uma comunicação.
O SR. MURILO BADARÓ (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minas Gerais está comemorandO o 559 aniversário do jornal Estado de
Minas. E; Uma data, para nós mineíros, muito gi'ata, porQue- se trata de um
dos órgãos de imprensa que tem a sua história profundamente vinculada às
próprias raízes de Minils~ às sUas tradiçõeS e à sua cultura.
Falar do Estado de Minas equivale ao desejo de desfilar nomes que por
tantos anos construíram esse extraordinário patrimônio da nossa cultura e da
nossa liberdade. h-me grato recordar a figura extraordinária de Assis Chateaubriand, o grande líder dos associados que construiu, com a sua tenacidade, com a sua inteligência, com a sua bravura, uma instituição que, pelo tem·
po· afora, é instrumento de defesa das liberdades púb1icas e dos valores mais
caros da nacionalidade. Em Minas Geirãls, falando do Estado de Minas,
recordo-me da figura exponencial de Geraldo Teixeira da Costa, conhecido
como "Gegê", uma das inteligências mais lúcidas, um dos escrito"res mais notáveis que a lmprCnsa niiiieira já conheceu. Fico, entre aqueles que jã se foram, apenas nestes dois nomes. Seria fácil alinhar inúmeros valores que contribuíram para que o Estado de Minas pudesse, hoje, na atualidade, ser este
órgão respeitado e admirado pela população do nosso Estado.
Devo assinalar, Sr. Presidente, na sua direção atual, a presença do jornalista Pedro- Agmlldo Fulgênc10,- e do seu companheiro Camilo Teixeira da
Çosta, que conduzem aquela empresa sempre com a vis~o correta dos acontecimentos, o que faz o EStado de Minas um órgão Que é luzeiro, roteiro e guia
para ·a opinião públicã do n_osso Estado. No momento em que Minas inteirá
comemora esta efeméride tão grata aos nossos corações, desejo assinalar
aqui, no Senado Federal, a nossa alegria e encaminhar àqueles bravos jornalistas mineiros, responsáveis pelo Estado de Minas, as felicitações do Senado
Federal, e formular votos para que continuem sendo baluartes intrépidos da
liberdade de imprensa nó Brasil e guardiães dos valores tradicionais em que
se estrutura a civilização mineira. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma comunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Toda a Nação acompanha as dificuldades que marcam as numerosas
classes dos dentistas e dos médicos, diante de Imposto de Renda.
Não venho advogar desta tribuna a irresponsabilidade nem a falta de pagamento exato dos tributos, mas apelar para a Receita Federal a fim de que
seja sensível às muitas dificuldades que estão marcando essas classes. To dos
sabem, e tem sido amplamente noticiado, que figuram como tendo pagos
consultas a mêdicos e dentistas pessoas que não o fizeram e até outras que estavam mortas ao tempo em que foram feitas as declarações. t preciso que a
Receita Federal seja sensível ao problema, mas sem qualquer transigência,
quero esclarecer, com o dever do contribuinte de levar a sua parcela para o
Imposto de Renda. De qualquer forma, são duas classes da maior relevância
dentro do Pais - médicos e dentistas - que vivem hoje um drama por uma
anunciada providência da Delegacia do Imposto de Renda, que estâ sobressaltando a todos. Os jornais noticiam isto todos os dias. Estou certo de que
isto se-resolverá com compreensão, e principalmente quanto ao tempo, para
que esses profissionáis possãm constãtat a Vel'ãeidade das parcelas que lhe foram atribuídas e tenham uma solução justa:
-Quero repetir; ainda mais uma vez, que não estou aqui advogando o calote, nem o fato de qualquer associação ou qualquer cidadão não prestar sua
declaração de renda correta, mas acho que, como isso·se espalhou por duas
classes numerosas do País, é preciso que- se dê a seus membros a possibilidade
de demonstrar o erro de que acaso estejam sendo vítimas, sem prejudicar a
Fazenda Nacional. É este ambiente de temor, de receio, de sobressalto, prejudicial à própria harmonia social.
Faço, portanto, um apelo à Receita Federal, não para que deixe de
cobrar o que lhe é devido, mas que seja compreensivo c_om as dificUldades em
que muitos se encontram para demonstrar, de pronto, imediatamente, em
pouco tempo, aquelas alegações feitas em declarações de renda anteriores.
São essas as palavras que eu queria aqui proferir e sem qualquer propósito de isentar qualquer contribuinte, de qualquer profissão, de pagar regularmente o Imposto de Renda. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. }<?-Secretário.
2 lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 38, DE 1982
Requeremos, nos termos do Regirriento Interno, que a sessão especial
destinada a reverenciar a memória do ex~Senador Adalberto Sena, seja adia-da para a próxima terça-feira, dia 16 do mês eni curso.
Sala das Sessões, IO de março de 1982.- Laélia de Alcântara- Dirceu
Cardoso- Martins Filho- Valdon Varjão- José Lins- Lázaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serã cumprida a deliberação do
Plenãrio.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A- Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de 1981.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<? 114,
de 1981 -Complementar (n• 168/80- Complementar, na casa de
origem), de iniciativa 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 dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354a 1.356, de 1981,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinãria de-3 do corrente, tendo a sua_ discussão encerrada e a votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno únicO.-Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu
Cardoso.

Março de 1982

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Num simples olhar pelas Bancadas dos dois Partidos na Casa, mefancolicamente verifica-se que, ap-esar de constarem na lista dos que entraram pela·
porta larga do Senado, mal estão presentes aqueles que podem sustentar a
sessão.
Portanto, Sr. Presidente, vamos ter que adiar as votações da nossa Pauta
de hoje, em vista da aUsência de Senadores no plenârio.
Como a ilustrada Bancada do PDS, através de dois projetes, estâ preten~
dendo mudar o regimento, quero crer, Sr. Presidente, que a mudança· não
deva ser do Regimento; a mudança deve ser dos Senadores. Não é o Re8imento que deve ser mudado. é o comportamento dos Senadores que deve ser
alterado.
Sr. Presidente, dois projetas de reforma do Regimento estão batendo à
porta da Casa; dois monstrengos, duas assombrações, dois avantesmas, Sr.
Presidente. Tão monstruosos são eles que as entranhas que os geraram estão
sangrando. Tão monstruosos - repito, Sr. Presidente - que as entranhas
que os geraram, através de tantos meses de gestação, estão sangrando e não
produzirão mais nada, estão âridas, inférteis, estéreis.
Sr. Presidente, o Projeto de lei n"' 114/81 complementar, na Casa de origem, de iniCfa"ti"Vi do Senhor Presidente da República, altera o Decreto-lei n'?
406, de 21 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de Diréito Tributârio. Na semana passada, combatemos aqui esse intuito do Senhor Presidente da República, que não vai facilitar, vão dificultar o contribuinte. Todas
as vezes em que o Governo bateu às portas das casas legislativas, pedindo reformas principalmente tributArias, nunca foi para facilitar; foi sempre para
dificultar, para criar mais dificuldades ao contribuinte,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, sem que sejamos pessimistas, nem que
sejamos cassandras, que aqui só trazem maus ·augúrios e ·nuvens sombrias,
anunciando tempestade, não podemos aumentar a capacidade contributiva
do nosso contribuinte, que estâ praticamente esgotada. Neste País, pelo menos 80% dos brasileiros que contribuem vivem escorchados.
Hoje, 6 ilustre Senador Luiz Cãvalcante proferiu uma frase: que a resposta a esses erros, a resposta a esse esmagamento tributário do povo, pelo
Governo, a resposta a essas éxigências,- vai ser dada nas urnas, nas eleições de
15 de novembro.
Se a televisão e o râdio nos permitirem chegar ao eleitor, na nossa pregação, pelos nossos Estados, estamos certos de que o povo darâ a resposta devida. Nenhum Partido pode realizar o milagre de fazer este País pior do que
estâ; ninguém. A capacidade do povo estâ esgotada, o povo faminto nas ruas
e nas baixas faixas populares, crianças que passam fome, lares que não têm
com que alimentar as suas famílias, críSe na Previdência Social em virtude de
déficits monstruosos, ··as empresas estatais, Sr. Presidente, com déficits
cobrindo déficits, isto e. Prejuízos cobrindo prejuizos. Mas as diretorias aumentam de_ ano para ano, os cargos de direção dessas empresas são aumentadOs~ às veZes, mês após mês, coi:n ()Uifos díretores, outros dirigentes, finalmente, com ordenados fabulosos que pesam no orçamento dessas empresas.
Tudo neste País, Sr. Presidente, estã intumescido, estâ inchado de criações arbitrârias, de cargos para que, ali, apaniguados do Governo exerçam as suas
funções.
Todas as empresãs do Brasil- todas- dos Ministérios atê as pequenas
empresas - têm gente demais na sua direção, têm gente demais, rws seus órgãos de direção, ganhando demais nos órgãos de direção. Ninguém os pode
tocar, são os fzopi me tangere das empresas. E nós vamos vê-los recrutados onde? São, às vezes, brasileiros que jâ eXerceram funções e outros cargos, aposentados, ou reformados, são buscados para exercerem esses cargos quase
qUe honoríficos, de assinar papéis, ganhando, Sr. Presidente, várias centenas
de milhares de cruzeiros po_r mês.
Sr. Presidente, pata acionar uma raspadeira que limpe isso, só uma revolução. Pelos meios norlnais, pode subir o PMDB, o PP, o PT, o PDT ou qualquer um, qualquer partido que suba tião limpa isso.
Acho, portanto, sombria a perspectiva que se nos oferece à vista, em que
nos vamos pleitear juntos ao eleitorado que nos elegeu aqui, para o Senado,
,nós todos, Se:nadores que vamos buscar o voto agora, outra vez, tão desespetançãdos, diante de um povo tão desiludido, tão desenganado, não sabemos
qual seja o resultado disso.
O Se_nhor Presidente" da República quer reformar o Código Tributário;
então, vamos ter outras dificuldades; facilidade, nenhuma. E não hã facilidade! O nobre Senador José Fragelli expôs isso com clareza meridíana, as dificuldades que vão ser criadas com esse projeto. Todo projeto do GOverno não
facilita nada, anseia e porfia por mais carga ao contribuinte. Até hoje não vi
ninguém neste País, em 90 anos de vi~ republicana, não vi um· projeto que
diminuísse imposto; sempre os impoStos são aumentados.
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Agora, hã pouco, para fazer face ao déficit da Previdência,-Si. Presidente, os aposentados- e pensionistas foram aumentados em 2% na sua capacidade de contribuição. Quem são eles? São aqueles que jâ estão marginalizados
na vida, idosos, lutando para sobreviver; são sobrecarregados com 2% a mais.
Vivo mais no interior, Sr. Presidente, do que aqui. A minha presença física está no Senado, mas a minha alma andeja pelas ruas do meu interior, percorre as ruas, as cidades do meu Estado, onde os pequenos proprietários, os
comerciantes pequenos, ou grandes mesmo, os pequenos industriais vivem lutando para conseguir o dinheiro para, no fim do mês, recolher ao INPS. Vivem lutando bravamente e no fim da vida eles não têm nada; têm a pensão
que o INPS dá a cada_ um, na sua aposentadoria. O povo está ficando mais
pobre, Sr. Presidente, porque a República é tributãria. A República brasileira
criou um regime triburãrio que é o mais exigente, e talvez o mais escorchante
da terra.
Sr. Presidente, fui revolucionârio e me recordo quando nós nos reuníamos, com alguns revolucionários, no tempo do saudoso Presidente Castello
Branco. A conversa entre aqueles dirigentes era a de que nós tínhamos feitO a
infelicidade do País. Recordo-me que diziam que nas verbas que nós votávamos para as estradas, os políticos comiam a metade, e a outra metade é que
era empregada. E o que vemos agora, na revolução salvadora? Para onde vai
o dinheiro'? Esses que criticavam os políticos, como os respons_âveis pela má
administração do País, hoje devem ter quebrado os dentes com o mau juízo
que faziam dos pobres políticos que lutavam para o justo emprego das verbas
recebidas. Hoje, estamos vendo que a Revolução, da qual um dos fundamentos é o combate à corrupção -_o outro é o combate à subversão_- a Revolução estã no mesmo.
Quero dizer que, em todas as empresas deste País, há um excesso de dirigentes. Todo governante que assumisse o governo e dispensasse esse excesso,
o .excedente, o que não faz nada, faria uma- gra-nde Obra de- adminístraçãO,
economizaria milhões, desde os ministéiios até as empresas_estatais. Q que hã
é um cabide de empregos para apaniguados, para homens que jã exerceram a
sua profissão e estão ganhando 9-ois ordenados! o da aposenadoria, e agora, o
novo ordenado - não da dirçção - da permanência à frente das emPresaS.
Assim, Sr. Presidente, continuamos a nos manifesrar contra.
Mas, este aspecto, como disse hoje, num aparte ao Senador Cavalcante,
nesta paiSã.g-ei:n lunar de catacumbas, estamos, portanto, contra e votaremos
contra a Mensagem do Sr. Presidente da República. VamoS requerer verificação de quorum para verificar,-que dós-40 e tãilTõs Senadores que passaram
pala porta do Senado, aqui estamos, os remariesCeiites -aeles, e os que saíram
ainda hâ pouco, que vão até ao cabeleireiro se preparar para as grandes festividades do dia ...
A reforma de que nós precisávamos era esta: a -perda do mandato do Senador que não comparecer a 2/3 das sessões . . Tem mais: hã uma outra campanha que vou fazer de agora em diante, que é exigir da Mesa todos os dias uma
certidão dos que compareceram, para verificar que mUitos- jã -perderam o
mandato, são fantasmas que andam aqui pela Casa,- e-nfiaram o diriheiro no
bolso mas jã perderam o mandato hã muito tempo.
Contra ::1. Mensagem tio Senhor Presidente da República, e_ vou pedir verificaÇão- de quorum. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A votação do projeto será feita
pelo processo nominal, jã que é complementar, e depende da votação de 34
Srs. Senadores. Como não hã número em plenário para a primeira votação.
vou acionar as campainhas durante 10 minutos e, depois, então, procederemos à votação.
E-stá suspensa a sessão por 10 minutos.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 20 minutos e reaberta às 16 ho--ras e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE_(Cunha Lima) - Esfã reabertaa sessão. Vamos
proceder à votação.
Solicito aos_.Srs . .Sen~dores que ocupem os seus lugares. (Pausa.}
Arites de iniciarmos a votação indago como votam os Srs. Líderes.
Como vota o Líder do PDS?

O SR. MOACYR DALLA - Sim.
Como vota o Lfder do PMDB?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não.
Os Srs. Senadores jã podem votar.
Procede-se à votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema - Agenor Maria - Almir Pinto - Amaral Furlan Bernardino Viana - Dinarte Mariz - Gabriel Hermes - João Calmon João Lúcio -Jorge Kalume - Jutahy Magalhães - Lomanto Junior Moacyr Dalla - Passos Pôrto.

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:
Dirceu Cardoso - Franco Montoro - Humberto Lucena Carne:iro -__S;:tld~nha Derzi.
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Votaram SIM 13 Senadores e
NÃO 5.
Houve uma abstenção.
Total 19 votos.
Não hã uquorum."
O Sr. Dirceu Cardoso --Sr. Presidente, requeiro a certidão da votação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• serã atendido, nobre Senador Dirceu Cardoso.
As matérias co_ns_tantes dos itens de I a 6, em face da falta de "quorum/'
ficam cOm a votação adiada para a próxima reunião.
As matérias ccmstã.ntes dos ítens 7 e 8 ficam com a discussão sobrestada,
em virtude da falta de quorum para a votação dos requerimentos de que dependem.
São os seguintes os itens cuja votação é adiada

2
Votação, em primeiro tufná, do Projeto de Lei do Senado no:> 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevid~s, 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, favorável, 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 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 Legislação SoCial, favoi'ãvel; e
- de Finanças, favorável.
o-

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 Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-_de Constitufção. e Jus~t~ÇQ, peia constitucionalidade, juridicidade e, nn
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 àoSenador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos; tendo
!
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
--'-..;.;;;;;-de ConstituiçãO e Justiçá, pela conStitucionalidade, juridicidade e, no
ní.êritó, favorãVel.
ó

VOtação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autqria !lo Sen_ador Nelson Carneiro, qUe-acrescenta dispositivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário 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, favorãvel; e
----de Finanças. favorãvel.
7
Discussão, 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 1.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
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- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 33, de 1982, do _Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

8
Discussão? em primeiro tuino, do Projeto de Lei do Senado n"' 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contâbil e dã 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, 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 n• 35/82,. do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão-para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Esgotada a Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINAR TE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os jornais~ ultimamente, noticiam, diai-iãmerite, não s_6-o endividamento
externo do País, como também o endividamento interno astronómico. Por
conta dessa grande dúvida, tenho ocupado por·vârias vezes a tribuna a respei~
to dos modelos econômic_o e tributário.
O monetarismo, Sr.:Presidente e Srs. Senadores, vem demonstrando, no
decorrer do tempo, que é uma política errada para um país que necessita e
precisa, acima de tudo, da sua produção, do seu trabalho. O m0ilet3.11smo dã
a quem tem dinheiro todas as condições, negando a quem trabalha e a quem·
produz atê mesmo a mínima perspectiva de desenvolvimento.
Toda a Nação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estã intranqítila, diante
de um modelo económico que prevalece já hâ alguns anos, em detrimento da,
própria segurança naciOnal. Porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eujã dis~
se por vãrias vezes,. desta tribuna, que quenl, no Brasil de hoje, dispõe de uma
estrutura econômica e não tem capital de giro próprio corre o risco de, trabalhando, perder o q~e tem.
Por conta desse modelo faccioso, dirriinui assustadoramente a produç.ão
brasileira. Creste assustadoramente o êxodo rural, crescendo, Paralelamente
ao êxodo rural, a poupança ociosa que jã agora está em 3 trilhões de cruzeiros, que é o quanto têm jogado na poupança ociosa, por alguns brasileiros
que podiam estar com esse dinheiro no campo da produção, que podiam ter
aplicado essa dinheiro no trabalho e na produção, participando do desenvolvimento da economia nacional como um todo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por conta do modelo, que não oferece a
mínima condição_ a quem não tem dinheiro no País, aqueles que dispõem de
algum recurso próprio, não tendo capital de giro suficiente para desenvolver,
preferem jogar na poupança e aguardar essa transição que nós sabemos onde
vai levar esse País. Porque, por incrível que possa parecer, a cada ano que
passa, mais complexa fica a situação do Brasil. E por que, Sr. Presidente, fica
mais complexa? Fica mais complexa porque aumenta a dívida externa, chegando a um ponto que não nos dã oportunidade de cobrir, na balança de serviços, -os encargos ·de juros e amortização.
-- Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se nós não estamos pOdendo cobrir
as amortizações da dívida externa e os juros, vanios ter qtie tomar dinheiro
emprestado para pagar os jurOs. Af fica criada aquela bola de neve; a cada
ano que passa vamos ficar devendo mais e, conseqítentemente, desvalorizando nossa moeda e perdendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nossa liberdade política.
No campo interno a dívida externa subiu este ano que passou para 3 trilhões e 700 bilhões de cruzeiros. t:'. quanto o-Governo estã.Qevendo, Sr. Presidente, em títulos do Tesouro, em -paPéis, enfim, somando a importância absurda de 3 trilhões e 700 bilhões de cruzeiros.
O que vem se fazendo, Sr. Presidente e Srs. ·senadOres, com ~sse endividamento monstruoso, satânico do País? Estã-se nielhofando a situação do
País- em algum campo? O último censo demonstra que, dos 102 milhões, 421
mil brasileiros, com mais de 5 anos, nada menos do que 35 milhões, 902 mil
não passaram pelos bancos escolares.
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Veja bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois_de toda essa dívida, depois de tanto sacrifício, de tamanho desemprego, o cens_o demonstra à Nação
o seguinte:
"Dos 102 milhões e 421 mil brasileiros com mais de cinco anos,
nada menos do que 35 milhões 902 mi1 não passaram pelos bancos
escolares ou; caso tenham freqUentado uma escola, nela permanecew
Tam por período inferior a um ano? tempo em que, concordam todos os educadores, seu aproveitamento serã nulo, invariavelmente."
Têm entre 7 e 9 anos (ou melhor, tinham hã um ano, época em
que se procedeu- ao Censo, em uma situação que sabe todo mundo,
não se alterou desde então) exatamente 8 milhões e 384 mil crianças.
Delas, 5 milhões e 779 mil, igualmente, freqítentaram apenas um
ano de escola ou menos ainda do que isso. Ejâ estão, registre-se, ein
um período de escolaridade obrigatória.
Entre lO e 14 anos estão 13 milhões e 549 mil brasileiros. E, deles, 2 milhões e 224 mil estão nessa mesma situação, sem escola por
'prazo suficíerite para --que vénhain a- aPrendCr alguma coisa.
O censo revelou ainda a ientidão com que evolui, neste Pafs, a
taxa de alfabetização. Veja-s.e: os analfabetos com mais de IS anos
compunham, 1940, 56,2 por cento da população nessa faixa etâria;
em 1950, ~ram 50,6 por ccnto;.1960? somavam 39,5 por cento; em
1970, chegavam a 33,1 por ceilto; em 1980, com-Mobral e tudo,
eram aina 26,1" por tento. -são, portanto, 21 milhões e 800 mil os
- braileiros que, com mais de lO anos, não sabem ler e escrever, e 18
milhões e 90fJ mil oS Que, tendo mais de qii"hize, igualrrieflte não o sa~
bem."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Figueiredo, desde que assu~
fuiu, não te-m feito Outra- coJsa: aliâs, to_do o ~eu Governo, a não ser política
partidária. Hã mais de dois anos que nesta Casa, só se fala em política partidária, e há mais de um ano, em alguns Estados da Federação, jâ estamos em
plena campanha eleitoral, em plena campanha eleitoral como se este País viVesse, realmente, o rC?ino da maravilha e como se estiVéssemos, realmente,
com a nossa economia toda ajustada, como se não houvesse desemprego, não
houvesse fome, nãO-KoUVe5Se inSegurança, riãci houvesse todo esse desmante ..
lo que est_â por aí. Largou-se tudo isso á própria sorte e o que se trata, Sr. Pre~
sldente, Srs~ Senadores, é exclusivamente de política.
Estamos em março, início deste ano legislativo, o Senado está v;tzio,
co~plet<!mente vazio porque os Senadores estão preocupados com a eleição
de novembro, mas não é preocupação de hoje, não, ê preocupação de quase
urri ano; Sr. Presidente, Srs. Senadores.
E eu me pergunto, indagando à Casa, se esta, que é uma Casa legislativa,
que tem como escopo, como obrigação, corno responsabilidade moral· e poli~
tica traduzir o se_ntimento e as aspirações do povo, e àqui não se diz nada,
aqui não se discute nada, aqui não hã nenhuma perspectiva. Sr. Presidente e
Srs. Senadores, aonde é que o povo vai levar as suas preocupações, aonde é
que o povo vai l~var, enfim, as suas reivindicações?
Este é o quadro, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ no que diz respeito ao
endividamento iriterno, ao endividamentO externo, e o problema da Edu~
cação.

O Sr. Moacyr Dai/a- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. AGENOK MARIA - Com o~ maior prazer, Senador Moacyr
Dalla.
O Sr. Moacyr Dai/a -:.o _Nobre Senador Agenor Maria, só para registrar
-não vou analisar- os vários aspectos do pronunciamento de V. Ex•, com
satisfação, a preocupação que V. Ex• tem quanto a Educação. Acho que s6
atravéS da Educação nós poderemos melhorar o nível de vida deste País e desw
te povo. Está no banco escolar assegurada a vitória Certa do indivíduo· na luta
pela vida. Acho, como V. Ex•, que o Governo, através desse mecanismo de
poupança que, de certa forma, ajuda e que tem as suas negativas, poderia in...
vestir no campo educacional ponderáveis quantias para ensejar a esse mundo
infinito de deserdados na educação condições capazes de freqítentar os bancos escolares e assistir uma nova aurora neste País, um porvir melhor para si,
para os seus filhos e para os seus netos.

O SR. AGENOR MARIA,...- Muito obrigado, Senador Moacyr Dalla.
Mas, veja bem V. Ex•: a agricultura. na minha concepção, devia continuar a
merecer do Governo todo o apoio Paát-que,-atiavés deSte, pudéssemos evitar
as migrações, o esvaziamento, o êxodo rural. Mas, veja bem V. F..x•, o Gover~
no modificou a filosofia tributária em 1967. Nós, que produzimos no campo,
que sofríamos uma carga tributária, àquela época de 4,5%, conhecida como
venda e consignacão. dado a essa modificação da filosofia tributária, passamos a sofrer uma incidênCia da ordem de 18%.
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O lavourista passou a sofrer um impacto violento na sua economia , porque passou a pagar mais de 400% de um tributo que, em determinados anos, é
plenamente inconstitucional. Porque incostitucional? Porque o rurícola, se
tem uma produção rentável, sofre hoje 17,5% de ICM e 2% de encargo social,
que somado dá 19,5% que incide sobre o prOduto brut_o na mão dele. Mas se
ele tem, Senador _Moacyr Dalla, uma frustação de safra, ele perdeu dinheiro
naquele ano, porque em vez de produzir "x", produziu só "menos x", ele sofre a mesma íncidência, ele paga o mesmo imposto. Então, ele passou a pagar
imposto porque trabalhou, não é porque ganhoU dinheiro. Esse é o aspecto
da modific::ição da filosofia tributária que, com isto, crioU uma situação ·difícil para o rurícola que produz realmente neste País, principalmente o produtor de algodão, de sisai, de mamona, que, no Nordeste, tipos de produção
como estas culturas jã sãO gravoSas, e com modífiCação da filosofia tribu- -tária se tor-naram altamente deficitária. -

a

o-sr. Moacyr Da/la- Estranho a afirmativa de V. Ex•, emif~:ente Senador Agenor Maria, porque em várias e reiteradas vezes tenho endossado,
aqui, neste sodalíció, as afirmativas de V. Ex• em favor da agricultura. Mas
com relação à incidência do ICM, sobre o produto da agricultura, só incide se
efetiva:mente houver a produção, caso contráriO, não tem "imposto, nem ICM,
nem Imposto de Fundo Rural; sobre os bens produzidos na lavoura é que incide; e segundo estou entendendo, salvo melhor juízO,_ V. Ex.• afirma que, de
qualquer forma, produza ou não, o impoSto está lá.
O SR. AGENOR MARIA.- Vou·me explicar melhor, porque V. Ex•
não entendeu.
Se eu produzir quinhentos quilos de algodão seridó num hectare, eu tenho, ...
O Sr. M oacyr Dalia - Sobre a produção de um hectare ...
O SR. AGENOR MARIA - ... realmente, uma safra, uma produção
rentável, mas se eu tiver _uma frustração de safra e só produzir 100 _quilos,
aquela produção me deu prejuízo.

O Sr. Moacyr Dalla- Mas, o imposto incide Só sobre os 100 qüilos.
O SR. AGENOR MARIA- Mas sobre uma produção em que eu perdi
dinheiro, Sen-ador. Se cu produzir quinhentos quilos de algodão num hectare,
eu produzi rentavelmente, mas V. Ex• sabe que se eu produzir 100 quilos,
aquela produção me deu prejuízo. -

O Sr. Moacyr Da/la- V. Ex• então quer que_-mude o mecanismo!
O SR. AGENOR MARIA -.Eu não quero que mude, o que quero é
que o Governo entenda que essa filosofia tributária, da maneira "que ela foi
imposta ao produtor rural, e aos Estados produtores de matéria-prima, ela
não tem s~ntido. Outro aspecto que vou dizer a V. Ex• Nesse mesmo Nordeste, no Rio Grande do Norte, nós que produzimos algodão fibroso. Se nós exportarmos um quilo da pluma desse algodão fibroso, fibra 36/38 ou 38/40,
para o Sudeste, nós vamos ficar com o equivalente a 12% do tributo daquela
matéria-prima exportada. Quando o Rio Grande do Norte comprar a linha
ao Sudeste, ele vai deixar os mesmos 12%, mas pagando 100 veies mãis pdr
uma manufatura. Daí criou-se _a seguinte situação: oifEslados produtores de
matéria-prima estão aí de pires na mão; alguns deles, em determinados meses
do ano, importando mais tributo_do que exportan-do.
O que quero dizer é que não entendo o Governo querer modificar a reãlidade nacional, sem ir de encontro às leis, às causas que realmente estão criando esses paradoxos. Por exemplo, enquanto São Paulo, tendo superãvit na receita do' ICM, e o Governador Paulo Maluf pode dar presentes, o Estado de
Piauí, de Sergipe, do Rio Grande do N órte, do Maranhão e outros Estados
também produtores de matéria-prima estão em situação de não poderem pagar nem os seus funcionários. V, Ex• sabe disso. ~
.
Então, Senador Moacyr Dali a, acho que esse é um problema em que não
podemos continuar, pelos anos afora, a depender simplesmente de uma política casuística ou paternalista no sentido apertas de nos dimuníUir, de nos denegrir. O que almejo, o que desejo, o que aspiro;co que luto é que este País tenha leis que poSsam equacionar o problema por região; não as que aí estão.
leis que atendem maraVilhosamente a uns e negam, desgraçamente, tudo a
outros. Esse é um dos aspectos que quero salientar.
Outro problema é aquele do agricultor. Digo _aqui que o agri~ultor,
quando ele sai do campo, dentre cem que saem do campo para as cidades,
para as urbes, 95 não voltam; ele saindo para a cidade serã um hom~m perdi~
do para o campo~ ele pode se transformar até num marginal, na cidade, mas
ele não volta mais para a atiVídade rural. Estão, o campo perde um produtor
e o asfalto, em geral, ganha um marginal, porque ele não tem uma profissão,
ele nãO aprendeu, durante toda a sua existência. outra coi.~a- Senão plantar e
colher. Na hora em que ele abandona as lides rurais- eu volto a afirmar- é
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o campo perdendo um produtor e o asfalto ganhando um marginal em
tencial, porque ele não tem uma profisSão.
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O Sr. Dir_ceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Moacyr Dai/a- Á-S vezes se transforma num atravessador, num
biscateiro.
O SR. AGENOR MARIA - Ele não tem uma profissão, ele não sabe
fazer outra coisa e vai para o ·o asfalto,- então ele vai ser um marginal.
Um outro aspecto, dentro dessa situação triste: Eu li, do Sr. Dércio Garcia Muõoz, "Monetarismo em Discurssão". Ele faz uma análise profunda do
que é o monetarismo. Ele prova por A mais B- estã aqui, e solicito da Mesa
que conste do meu pronunciamento- que esse modelo económico monetaristaimposto à Nação está matando a nacionalidade, estâ assassinando os valOres étiCOS e morais - a Ta-inilia, o trabalho.
E por que é que digo que estã assassinando? Porque eujâ tenho dito, Senador_ Dalla, que este salário de 9 mil e 700 cruzeiros por mês, salário que dá
oportunidade de o assalariado receber oito mil e poucos, porque os 8% são
descontados para a Previdência Social, então esse salário não dá, realmente,
para pagar o mínimo do poder aquisitivo que preCisa ter aquele operário. En~
tão este salário desgraçado, imposto por essa política monetarista, ele mata a
família brasileira, porque ele tira do operário a oportunidade de ele poder ter
um lar, de ele poder ter uma família, de ele sonhar com uma família. Na hora
em que esse homem, maior de idade, tiver o seu salário, e este salãrio não corresponder, nem de longe, às suas perspectivas, ele não vai poder ter uma
famnia, ele vai ter uma coisa qualquer. Uma famnia, um lar, ele não vai poder
ter nunca com esse salãrio.
E o que acontece, Senador MOacyr Dalla, na hor:a em que esse homem,
trabalhando, não puder tCr uma família, ele vai perder, até sem querer, psicologiCamente,_ o amor pelo labor porque ninguém é obrigado a gostar daquilo
que não presta; e um trabalho que não assegure, ao cidadão que desempenha
aquela função de trablaho, o direito de ter um salário que possa dar a ele a liberdade de ter pelo merios um lar, não é um trabalho que possa apaixonar
ninguém. Então, ele perde o amor pelo labor. _Na hora em ele perde o amor
pelo labor, em geral, esse homem assalariado, de salário mínimo, é homem
que não teve condições de se educar, o pai- coitado- não teve oportunidade de colocá-lo numa escola, é um analfabeto, é um ignorante. Então, o que
_vai aconter com um sujeito que é pobre, analfabeto, ignorante e perdeu o in~
teresse pelo trabalho? Ele vai ficar sem opÇões. Ele fica, na minha concepção,
corri tfês alternativas, já disse isso, mil vezes aqui: ou ele vai pedir, ou vai encher a cara de cachaça ou então vai assaltar.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR.AGENOR MARIA- Vai assaltar fazendo crescer a insegurança
de todos nós que _é o que etá acontecendo neste País. Então, esse é um aspecto
que quero sempre dizer, aqui, que o Governo não atentou para essa realida~
de. Os lucros são astronómicos para quem tem o dinheiro. Mas o sofrimento,
o sacrifício de quem só trabalha e não tem dinheiro, que trabalhando não
pode ter um lar, é grande para a sociedade como um_todo. f: diante dessa realidade que eu queria debater no Senado; há sete anos que procuro debater
com os Líderes do Governo, para que me mostrem onde estou errado. Eu
queria que alguém provasse que Agenor Maria está errado; mas até hoje, infelizmente, não achei quem provasse que estou errado. Porque estão aqui os
documentos todos, que trago para discutir o assunto. Eu não entendo por que
é que eu ganho 500
cruzeiros, por énês, e a pessoa que votou em mim ganha 8 mil e 700-crüzCiros, pois o meu- estômago lião ê maior nem rnenOr do
que o dele. Eu não erHendo por que é que um sujeito está guardando um milhão de cruzeiros na poupança, aqui na Caixa Económica, e com o direito de,
todo mês, receber 60 ã 70 mil Cruzeifos, e um outro sujeito, trabalhando o dia
todo, não ter o direito de almoçar e jantar.
_
EU quefo saber- que -regime é essC que não oferece, a quem trabalha, as
mfnitn:ás consições de, trabalhando, poder pelo menos comer, pelo menos ter
condições de, comemdo, poder trabalhar.
f: diante dessa realidade que grita, que cala profundamente nos sentimentos daqueles que detêm algum sentimento, que faz com que eu venha
sempre à tribuna, pa_~a discUtir esse problelna.
Corn·o maior prazer, ouç_o o Senador Dirceu Cardoso.

mn

O Sr_. Dirceu Cardoso-:- Nobre Senador Agenor Maria, V Ex• está tratando de um assunto, como sempre, de suma gravidade, denunciando a omissão_ do O_overno nessa urbanização da população brasileira. De fato, o que está. Ocorrendo_ê o seguinte: primeiro, com o regime da construção maciça de
casas, atendendo _a fav_elados, o que nós estamos fazendo é o que V. Ex• denunciou aí: transformando o braço do interior,_ que trabalha e que produz, na
boca que só consome nas cidades. Est311!0S tirando só no meu Estado, por
exemplo, 25 mil casas estão sendo constru(das, na Capital. Isso estã tirando,
r
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do interior, 25 mil famílias, que, à base nodesta de cinco membros cada uma,
-porque a base é de seis, sete membros__ ca~a uma-, são_ l~O~ mil pessoas
que estão saindo do interior. V. :Êxt- está coberto de razão ao dizer que essa
urbanização da nossa população está sendo alimentada pelo Governo a passo
de cãgado, desestabilizando a economia do Brasil.

O SR. AGENOR MARIA- Senador Dirceu Cardoso, tenho uma propriedade herdada do meu pai, na qual há oito casas, e seis- estão fechadas,
porque o homem não quer mais morar no campo. Na cidade, o Governo está
dando tudo: está aí a casa, está aí a televisão nas praças. Agora, a casa vai
hospedar um malandro, um delinqUente, porque tem a ~sa, tem o saneamento básico, mas não tem o emprego para o desgraçado. Então, eu pergunto:
que diabo de planejamento é esse, em que se constróem milhões de casas no
Brasil para hospedar milhões de delinqUentes e de bandidos em potencial? A
casa do campo fecha e vamos construir, seril poder, a casa na cidade.
Diz o Sr. Muiioz, aqui:
hDepois de anos caóticos, (Jue revaiãffi o Brasil a ~cumular o
maior endividamento' do mundo o impasse permaneCe~ Embora já
agora na situaçãO difícil por responder pela maior parcela de amortização e juros interria:cionaüçffiaíótdependênciã -dO-s-bancos internacionaiS, e perda crescente da cãpacidade de dirigir encomf:ndaS
governamentais para .empresas do pi'ópri"o país, pOr pressões dos
emprestadores.
Internamente o desemprego avança para alcançar 10,0% da po~
pulação em condições de trabalha"!."
-E mais adiante:

.. Além do mais os monetaristas, depois de anos de fracassos,
depois de engordar os lucros dos bancos, depois de-exau-rir as empresas não oligopoHsticas jogando~as às portas da falênchi., depois
de levar ao desespero milhões de pessoas que perderam e estão perdendo seus empregos, depois de provocar Uma redução dos salários
dos trabalhadores, cujo poder de barganh~ desapareceu com a explosão do desemprego - depois de tudo isso os monetaristas não
mais se entendem."
Veja, Senador Moacyr_ Dalla, o seguinte: sou um homem do povo que
chegou aqui acidentalmente; ninguém, no Rio Grcinde do Norte, queria concorrer ao Senado, com medo de perder a eleição. Convidaram-me para ser
candidato, e eu perguntei por quê. Responderam-me que era porque ninguém
queria ser candidato ao Senado. Aceitei par-a ser opção, porque achei que seria uma coisa tão triste nãO haver um candidato de opção no Rio Grande do
Norte. A.ceitei e, inexplicavelmente, ganhei a eleição. Então, quero aproveitar
até o último dia dos meus oito anos de mandato, para gritar desta tribuna a
situação do meu povo, dos meus irmãos, dos meus iguais-, ComO nós andamos
e corno nós estamos, nesta Casa que eu julgava, ant~s de vir para câ, que tivesse alguma força; nesta Casa que eu jUlguei, antes de vir para Cá, que tivesse
alguma condição" de mundo. Mas é um poder morto, é um poder acocorado, ê
um poder, enfim, que não- merece a qualific-aÇão de nada. E não é poder
coisíssima ·alguma, é uma Casa de coonestação de um sistema que endi~ida_ o
Pafs, que degrada a Nação e nos leva à rua da amargura. Esta é, infelizmerite,
a realidade.
Outro aspecto, Senador Moacyr Dali a, que quero abordar neste pronunciamento, é o da dívida externa de setenta e um bilhões. Está aqui! Não é
Agenor Maria quem esta dizendo, mas os jornais.
"Nós não podemos pagar os encargos da dívida e, se nós não
podemos pagá-los, vamos tomar mais dinheiro emprestado para pagar os juros".

Um outro comentarista diz:
"As informaÇões de que teremos uma continuada sobra de
energia elétrica, sem falar da usina de Itaipu, que deverã produzir o
equivalente a 60% da energia que consumimos com as importações
de petróleo, traz a reflexão sobre o nosso modelo de desenvolvimen~
to econômico."
E, sobre o modelo cconômico:
"Depois do primeiro choque do petróleo de 1973, ficou clara a
necessidade de uma mudança de rumos, com a disciplina na expansão do transporte individual. a reorientação no crescimento da indústria metalúrgica e a ênfase no planejamento de um sistema de
transporte colctivo onde os metrôs, trens suburbanos e ônibus, no
mesmo passo, estariam reduzindo o consumo de petróleo e satisfazendo a locomoção das grap.des maiorias de baixa renda."

~
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O que fez o Governo'?
'-'No entanto, foi como se o Brasil não tomasse conhecimento
da crise do petróleo. A indústria automobilística continuou batendo
recordes de vendas e as massas suburbanas, Cntulhadas em trens escassos, inSeguros e·precál-ios; vêm ostentando, pelas Porias e jane- las, -oS Pingentes que vão arriscando a vida para não perder a hora
oo emprego sempre ameaçado.
Se os fatos são tão simples compreerisão, por que não mudamos? Porque toda estr,utura industrial representa um conjunto de
interesSes estabelecidos. A empresa não pode planejar contra o seu
interesse e nem procurar interp~etar a m~lhor forma de harmonizar
as aspirações conflitantes dentro da sociedade.
De outro lado, o tecnocrat~ também não quer mudar, porque
_toda mudança implica sacrifícios que demandam explicação (o que
não é de seus hábitos) e sempre tem conseqUências que não podem
- ser previstas_. A mudança i1ã6 Sl!rge na vertente da técnica, mas da
política,
Cenârio em que pode surgir o estadista, para propor o
caminho novo, convencer a opinião pública e jogar democraticamente para "Cj_üe Os saCrifícios sejam distribuídos com justiça e aceitos pela convicção de que eles estarão na base de um futuro melhor.
O transporte de pessoas e de carga poderia estar repousando
muito mais na energia elétríca do que no petróleo, e sobretudo um
transporte de boa qualidade."
Enquanto no Japão, apenas 4% do transporte de massas depende do petróleo, em São Paulo 96% do transporte de massas depende do petróleO.
Ora, nobre Senador Moacyr Dalla, esses assuntos precisavam ·e precisam
s~r debatidos nesta Casa mas, infelizmente, V. Ex• sabe que não o são. E não
o são, por quê, pelo amor de Deus? Se nós, neste País, não temos problemas_
ideológicos ~porque não os temos, graças a Deus - , os nossos problemas
são.de ordem econômica e social. Por que não se debatem aqui esses probler'liãs? Será qué não intefe:Ssa a nós, representantes do povo, debatê-los? Serâ
que não interessa ao Governo, encontrar os caminhos que diminuam as
aflições do povo brasileiro? Serã que não interessa ao Governo diminuir, -pelo
menos, o crime, a inseguran-ça, que crescem assustadoramente?
Li ontem ou anteontem, que 20 guris fugiram da cadeia, 20 guris de 10, 12, l3 ou 14 an_os, aqui em BrasDia, assassinos em potencial. Estão sendo procurados corno feras: guris com 12, 13, 14 anos. Que sociedade monstruosa
que procura, como feras, guris com 12, 13 anos de idade, quando as feras são
essa sociedade miserável que leva o País para esta situação. Esses guris que es~
tão hoje aí procurados como feras, não são feras coisíssima nenhuma! Eles
foram transformados e_m feras por feras piores, que são aqueles que querem
administrar sem ser capazes, querem mandar sem saber mandar1 que~em dirigir sem saber dirigir, querem, enfim, ter o direito de ostentar poder, quando o
poder só serve para criar esta situação desprezível que está aí.
Ora, Senador Moacyr Dalla, eu não me·confornio. Eu, que só tenho a
minha palavra e desta tribuna, que o povo me deu a oportunidade de ocupar,
eu falo sozinho, como estou falando na tarde de hoje, sabendo que a Imprensa não registra iiãda. Mas sou homem que acredita no espfrito, sou homem
que ac-redita que a vida não é só passagem e, falando, estou cumprindo com a
minha obrigação; falando, estou respeitando o povo da minha terra; falando,
estou querendo ajudar a criar um futuro melhor para o meu País. Pouco importa se o Governo está escutando ou vai escutar; pouco importa, a esta altura, se a ImPrensa vaí regiStrar ou nãO, -mãs-iffipOrta a-miní.-, porque estou cumprindo com a minha -obrigação.
Dói-me, Senador, ler nos jornp.ís a polícia embalada procurando esses
garotos. E no_ Rio? E em São Paulo? Milhões de crianças, crianças no esgoto,
Senador Moacyr Dali a. Legiões de pivetes que dormem de dia nos esgotos e,
pela madrugada, saem roubando a cidade. Quem são os verdadeiros responsáveis por esta situação? Quem são, senão os Governos, senão nós? Nós somos os responsãveis pelas legiões de pivetes, jâ com onze, doze anos, ladrões
em potencial, criminosos em potencial.
Posso afirmar, Senador Moacyr Dalla, o seguinte: o modelo económico
é errado, porque ele, segundo o comentário do Sr. Décio Garcia-Munhoz~
crioU: essa sitUação desprezível para o BrasiL Sou Contra o modelo tributário
porque o impuseram a uma Nação como o Brasil, uma Nação onde temos
vinte e tantos Estados, uma Federação de Estados independentes. Impusemos
um modelo tributário de um país unitário e criamos -esses paradoxos, que,
sinceramente, às vezes, me fazem perguntar: por que é que no Rio Grande do
Norte, com esse modelo o trabalhador ganha um salário de 31% a menos que
o salário do Sul e do Sudeste e, na hora da obrigação. no Rio Grande do Norte paga-se o mesmo emplacamento que Paraná e São Paulo?
Que modelo é esse que nos iguala na hora da obrigação e nos diferencia
na hora do direito?

no
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O que desejo, Senador Moacyr Dalla, desde que aqui cheguei, é que o
Governo vá de encontro ao que gera essas diStorções, vá de encontro às causas, mas o Governo não quer ír de encontro às causas.
O Presidente Figueiredo, antes de assumir,já dizia: "O modelo económico continua, o modelo tributário continua". Se cqqtín!J,a o modelo ·errado, o
que vem é paternalismo, que não val resolver coisísSimã alguma. Não adianta
ir de encontro aos efeitos, porque efeitos sempre teremos enquanto não formos de encontro às causas.
Com estas palavras, Sr. Presidente, quero concluir, mais uma vez pedindo a Deus, na sua bem-aventurança, que ilumine aqueles ricos potentados,
cheios de lucro. Temos centenas de pessoas, neste País, com lucro de pou~
pança de 30, 40 milhões de cruzeiros por mês, não sabem mais o que vão fazer
com tanto lucro, mas eles fiquem certos de que, se o seu lucro cresce, proporcionalmente àquele lucro astronômico vão- cresCendo os guris ass-assinos el:n
potenCial e com eles vai crescendo a insegurança deles, sim, a insegurança deles para desgraça nossa.
_
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, serã que essa gente rtão está vendo
essa verdade? Serâ que não grita aos olhos essa injusii_ça, um rilóQelo elitista,
concentrador de renda, qq.e tem como escopo defender exclusivamente o dinheiro, em detrimento do trabalho e da produção'?
Daí porque, Sr. Presidente, eu, um homem crente em Deus, peço a Ele,
na sua bem-aventurança, que ilumine esses desgraÇados, esses pobres desgraçados, porque, na minha concepção, o cego não é aquele que tem os olhos
vazados, os cegos são esses que têm os olhos incandesc_entes de tanto brilho e
de tanto ver, mas não vêem nada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MARIA EM SEU DISCURSO:
MONETARISMO EM DISCUSSÃO
Dércio Garcia Munhoz, da UnB
O País enfrenta uma situação de tragicomédia. Encontra-se numa recessão profunda, com queda das atividades urbanas em tomo de 10,0% sobre os
níveis de 1980. Mas se quer fazer crer que o resultado decor~ meramente de
imperfeições nos métodos de câlculo do produto. Chamando-se de negativista, pessimista, críticos de mã fé, e de muitas coisas mais, àqueles que, apoiados no quadro real, discordam da versão fantasiosa de que tudo vai à~ mil
maravilhas.
Foi com a mesma estratégia de abafar a discussão, que após a crise do
petróleo se praticou, no País, uma política eé:onômica comprometedora. Âs
advertências de que a poHtica seguida levaria o País a um endividamento co~
nhecido na literatura como ..bola-de-neve", e que tal perspectiva requeria
uma reformulação na economia, ouvia-se a resposta de que o Brasil era um
oãsis, ou que as crises faziam bem ao País, que delas, como' em 1930, costumava sair revigorado. E assim se embalava a versão oficial, otimista mas sem
lastro, de que em dois anos tudo estaria superado.
Depois de anos caóticos, qUe levaram o Brasil a acumular o maior endividamento do mundo, o impasse permanece. Embora jâ agora na situaÇão
dificil por responder pela maior parcela de amortização e juros internacionais, maior dependência dos bancos internacionais, e perda crescente da capacidade de dirigir encomendas governamentais para empresas do próprio
País, por pressões dos emprestadores.
Internamente o desemprego avança para alcançar 10,0% da população
em condições de trabalhar. Afora aqueles que, em pequenos serviçOs nas
ruas, ou vendendo badulaques nas esquinas, procuram sobreviver às dificuldades decorrentes da política econômica. Ou seja, da ortodoxia monetãrista
que sangra o País, apoiada em supostos teóricos cuja validade a própria realidade questiona diariamente.
O REINO DO MONE:J:ARISMO
O monetarismo estâ aí triunfante. Desarticulando a economia do País. A
exemplo do que se fez na Argentina e Chile. Imitando a pobre Inglaterra.
O crédito minguado e os juros elevados contêm a produção e o consumo,
e reduz a inflação - dizem os monetaristas. Escondendo a verdade nua e
crua de que a política monetãria transfere descaradamente largas parcelas da
renda do País para a intermediação firiancelra e detentoreS-âe poupanÇas.
Empobrecendo as empresas mais ricas, que não conseguem repassar os juros
para os preços finais. Empobrecendo os assalariados, pois jUros altos sigriificam preços e inflação mais elevados.
Mas qual a vantagem para a economia de uma política cega que pune os
mais fracos e fortalece os mais fortes? A inflação vai cair, aSSe-gui'am õs apóstolos do monetarismo. Pois a nioeda controla o mundo real~ e controlando-se
a moeda, ~ia juros altos, tudo voltarâ aos eixos- essa a cantilena que justifica a sangria que o País sofre.
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E por que, depois de tanto tempo, o monetarismo não reduziu a inflação? Essa a pergunta lógica. Porque - dizem os monetaristas - a ..base
monetária" fugiu ao controle. Porque os ..meios de pagamento" cresceram
indevidamente. Porque as empresas estatais gastaram muito, õu não pagaram
suas contas no_ exterior,_ou isto, ou_aquílo. Da base mon~tãria ~de meios de
pagamento só os sâbios entendem. Empresas estatais não mais são meros
"bodes espiatórios", mas sim verdadeiros ·~elefantes espiatórios", tal a freqUência com que se imputa a elas todos os males- sem comprovação pública dos desmandos apontados- servindo de biombo aos fracassos da política
monetária.
O monetarismo continua blefando. Inventam-se MI, M2, M3, M4, etc.,
etc. - difere:rites agregados que compreendem depósitos bancãrios, moeda
em circulação, depóSitos de -poupanças, letras do tesouro, e outras coisas
·maiS-: E a c'ada "M" corresponde um agregado diferente, lima nova invenção,
que controlado, permitiria Ocontrole da inflação. Doce ilusão! Afinal os mo·
net3ri_st~s a_merican9S j~ inv~p.t_ar~~ nove uM" diferentes, enganando a todos
com suas elocubrações.
-·
Além do mais_ os monetaristas, depois de anos de fracassos, depois de engordar os lucros dos bancos, depois de- exaurir as empresas não oligopolísticasjongando-as às portas da falência, depois de levar ao desespero milhões de
Pessoas que perderam e C:stàO perdendo seUs empregos, depois- de provocar
uma redução dos salários dos trabalhadores, cujo poder de barganha desapareceu com a explosão do desemprego - depois de tudo isso os monetaristas
não mais se entend~~- Deve-se controlar .os empréstimos, dizem uns. Deve-se
controlar a "base", diZem outrqs. Deve-se controlar.os ~eios ~e pagamento,
asseguram outros. Meios de pagãlnentO? Quais? M l, M2, M3~ M 1 + M 1B?'m
Ninguém sabe em realidade. Mas fingem saber ...
Razões tem o Presidente da Comissão de Bancos do Senado americano,
dep-OíS-dos. monetaristas terem ali inventado o nono uM", chamou-o apenas de '"um novo monstro", criado para confundir os críticos, segundo a conservadora revista de .negócios Business Week.

que-

PARA ONDE VAMOS?
~nesse cipoal que estamos metidos. Tódo o mundo procurando saber o
que ocorreu com a '"base" em janeiro. Todo o mundo procurando saber
como uma fictícia agêncía baOCãria do interior teria errado em Cr$ 20,0 bilhões, provocando o rombo nas contas do Governo. Todo Q mundo esquecendo que a Rede Ferroviãria Federal nunca teve dinheiro para cobrir os dois
bilhõCs de dólares - talvez mais - que tomou emprestado no exterior para
auxiliar o País na busca de divisas. Tódo o mundo procurando esquecer que a
Superintendência da Marinha Mercante jamais teria dinheiro para cobrir juros e prestações de uma dívida de USS 1,8 bilhão que contraiu para ajudar,
como a Rede Ferroviária, a superação das dificuldades existentes com o balanço de pagamentos e com a dívida externa do País.
Exauridas todas as fórmulas, todos os sofismas, os monetaristas agora
procuram criar fantasmas, como aqueles apontados com furor após encerrado o Iilês de janeiro,' ameaçando a Nação de que, se não lhe derem mais força,
maior autonomia para aprofundar a crise, o Pais marcharia para o caos. Aparentemente criam-se situações que pretendem colocar os empresários comerciais e industriais indefesos diante da volúpia monetarista. Evidentemente
que com o apoio dos intermediários financeiros -os grandes privilegiados
desde a liberação dos juros em 1976.
- Afinal, qual o crédito que merece a política monetarista que vem estrangulando o País? O Brasil não cresceu durante muitos anos, desde o final dos
anos 60 até o início da crise mundial, sem apelar para o ranço monetarista? O
Brasil não cresceu com inflação reduzida, política salarial no mínimo neutra,
e juros controlados? Muda.rªm as condições da economia mundial, é fato. A
passividade da política econômica quandO do início da crise jogou o País num
proceSso incontrolâvel de endividamento, não se _pode negar. Mas qual a
perspectiva aberta pela ortOdoxia monetadsüi?
_Afinal não se pode __confiar nas promessas. Dizer que as taxas de juros
vão cair na prOxima seinana ou riO próximo mês ê repetir o que a Nação jã
ouviu um milhão de vezes desde que, em 1976, os juros foram liberados. Dizer que os juros altos não São inflaciQnãrios_, ~·conforme descobriu Wcksell hâ
quase um século", assim desmentindo uma "superstição", e pretender que
uma empresa não recalcule os preços em função dos custos, que constitui
uma regra elementar de contabilidade. Desconhecer que apenas na década de
70 -as instituições financeiras qUase dobrarám a súa participação na renda do
País - graças ao monetarismo netn tão inocente assim - apropriando-se,
juntamente com os poupadores, de rendas de trabalhadores e pequenos empresáriOs, é não querer reconhecer o óbvio_ Desconhecer isso é não querer dirigir uma simples leitura dos estudos da Fundação Getúlio Vargas, periodicamenü:-pü.blicados, sobre a evolução da participação dos diferentes setores na
renda do País.
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AS DIFICULDADES EXISTEM. MAS ALTERNATIVAS OUTRAS
TAMBÉM
A crítica ao ntonetarisnlO impiedoso, frio, qUC age com-bise na "qUilo que
seus seguidores pensam ser a economia, e o seu funcionamento, ignorando o
mundo real, não pode ser considerada uma atitude irrésponsãVtl. Pois a OPosição ao monetarismo nãO_ desconhece a_s dificllidad~S do P~íS~ _A ~!!_icª-sc;:__dirige ao fanatismo que embala os inonetaristas. E procura lembrar que .;:ss~
política não é neutra. Muito diferenteme-nte, o monetarismo é elitista, au-mentando absurdamente as rendas dos bancos e aplicadores de recursos, às custas
dos mais fracos.
f: impossível desconhecer que o País enfienta- difiCuldades gr3.ves e crescentes. Acumuladas com a passividade do passado. Agravadas com a falta de
alternativas com que se apresenta uma política baseada e:sse_nci~lmente n.o
controle de variãveis monetãri"as. Tão caolha que, imaginem, o· próprio FUJido Monetãrio Internacional já critica a política monetária que Provoca elevadas taxas de juros. E graças a Deus. Pois só assim, quando o tM~ também
reage ao sectarismo monetário, talvez os críticos possam e.s_c_apar da leviana
acusação de dirigentes de entidades ligadas a instituições financeiras, de que
possuem, os analistas discordantes, secreto~ desejos de um sis~e~a alinhado a
Moscou. Como já se fez ouvir antetiOfménte, dciritro de velho chavão usado
·
-·"'
tantas vezes na defesa de privilégios- insustentáveiS.
Tudo indica que jâ terá chegado o momento de que a ·Nação, por seus
mais variados segmentos políticos e sociais, também ingress.e na discussão
dos problemas do País. Na busca de soluções que, não desconhecendo os
problemas reais, representem algo mais que decis~es emanadas de órgãos iso~
lados da administração, que, a dcispeito da capacidade técnica do stafj. não
tem poderes para decidir em nome da sociedade. E muito menos para decidir
os destinos do País, de cada um dos seus cidadãos. Numa postura que conflita e desmente a própría filosofia do GovCrnó, -cujas preoCupaçõés de caráter
social, e com o funcionamento mais harmôniCó da economia, acabam sepultados dentro dos estreitos limites que os -dogmas -m-onetad.St3.S íiripÕem às de~
cisões governamentais.
A SOBRA DE ENERGIA
Severo Gomes

As informações de que teremos uma continuada sobra de energia elétrica, sem falar da usina de Itaipu, que deverá produzir o equivalente a 60% da
energia que conSumimos com as importações ·de pe1tóleo, traz a reflexão
sobre o nosso modelo de desenvolvimento econômico;
Depois do primeiro choque do petróleo de 1973,- ficou clara a necessidade de uma mudança de rumos, com a disciplina, na expansão do transporte
individual, a reorientação no crescimento da indústria metalúrgica e ã ênfase
no planejamento de um sistema de transporte coletivo onde os metrôs, trens
suburbanos e ônibus, no mesmo passo, estariam reduzindo o consumo de petróleo e satisfazendo a locomoção das grandes maiorias de baixa renda.
No entanto, foi como se o Brasil não-tomasSe conhecimento dã. crise do
petróleo. A indústria automobilística continuou batendo recordes de vendas e
as massas suburbanas, entulhadas em trens escassos, inseguros e precários,
vêm ostentando, pelas portas e janelas, os pingentes que vão artisctfndo a
vida para não perder a hora no emprego sempre ameaçado.
Se os fatos são de tão simples compreensão, p·or que não mudamos'? Porque toda estrutura industrial representa um conjunto de interésses estabelecidos. A empresa não pode planejar contra o seu interesse e nem procurar interpretar a melhor forma de harmonizar as aSpiraÇões conflitantes âentro da sociedade.
De outro lado, o tecnocrata também não qUer mudar-; porque_ toda mudança implica sacritlcios que deinandarn exPHCãçã_o (o que não é d~ seus hábitos) e sempre tem conseqiiências que não podem ser previstas-. A mudança
não surge mi vertente da técriica, mas da política, no cenário-em Que pode surgir o estadista, para propor o -caminho ·novo, convencer a opinião pública e
jogar democraticamente para que os sacrifícios sejam distribuídos com justiça
um futuro melhor.
e aceitos pda convicção de que eles estarão na bãse
O transporte de pessoas e de carga poderia- estar repousando muito mais
na energia elétrica:·do que no petróleo, e s?bretudo um transporte _de boa qualidade. Nada disso, no entanto, "iria t:Onstirhif o ·volume do excedente de energia que foi anu-nciado. Os planos de expansão foram assentados em p_rojeções
de crescimento económico, no horizonte da contínuídade de um processO já
exausto, mas que aqui ainda se nlanteve por algum tempo,--corno a luz das estrelas mortas, pelos artifíCios da .. jilhã.- da tranquilidade"._Aí flos defro-ntamos como m-es-mo tipO de inêrcia do plenejador técnico, cUja tendência serà
sempre - pela necessidade de simplificar - de uma maneira ou· de outra, a
reprodução do passado.
- ---

ae
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A vida é que cria os complicadores, que se incumbem de separar o plano
da realidade, na ausência de um pensamento criador que tenha a humildade
para planejar a partir do rilais amplo debate de todas as questões que interessam ao futuro da Nação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Coricedo a palavra ao nobre
Senador Dircêu- CardOso~
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sen3.dores:
A mi11:ha inscriçã() ser_ía pata debater um assunto que deveria ser tratado
~m presen_ç_a_ d~ grand~ parte dos Srs. Senadores. Mas, não havendo o comparecimento necessário, nós desbordainos a matéria e vamos fazer, rapidamente, Sr. Presidente, em questão de poucos minutos, umas observações sobre a
sc;ssão _de l).oje, sem tra.tar çio assunto sériO _que 4esejãvamos tratar nesta sessão. Não se trata, portanto, de e!"_Ilpréstimo e nem se trata do célebre relatório
dã energia nuclear, prometido para ser entregue segunda-feira; nós estamos
na qua,rta-feira., vai vencer quinta-feira, sexta-feira é o fim da semana, e o relat_or embarc:a para os Estados :Unidos dentro de pouco-- se já não embarcou hojé, o-u embarCa-amanhã- e não entrega o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Acordo N_ucle_ar_ Brasil-Alemanha.
Sr._Pres~den~e, apenas uma observação. Passaram pela porta do Senado,
hoje, 45 ilustres conspícuos Senadores. Conspícuos, quer dizer, 44; eu não sou
conspícuo~

O Sr. Moacyr Da/la - Nào apoiado!
o SR. DIRCEU CARDOSO - Quiminta e quatro conspfcuos Senad-ores e mais-urrf, para-inteirar· os- qüarêilià""e-cincO, que-soU eu. Na primeira votação nominal aqui, Sr. -Presidente, Votaram apenas 19 Srs. Senadores. Quer
dizer, 26 Srs. Senadores rufiaram asas, desãpareceram do plenáríO. Rufiaram
as asas, sacudiram aS penas e bateram em ampla revoada.
Portanto, Sr. Presidente, queria propor ao Senado para evitar isso, pois
tive uma idéia luminosa hoje e, aproveitando que estamos apenas 4 Srs. Senado~es aqui presentes, faço esta observação. Vou entrar com um requerimento
amanhã solicitando à Casa que adquira 67 BIPs, um aparelho através do qual
a central Telefônica do Senado faria a chamadã. e aquilo apitaria _n~ barriga
do Senador, na barriga ou no-pescoço, para avisar ao Senador; para a Senadora poderia ser diferente, um melhor tratamelttO, mas para nós bastaria que
fosse amarrado na cintura. Ent[o,--Súia interessantíssimo, Sr. Presidente, c
uma economia para o Senad_o. Com eSses 67 BIPs, a Central Telefôniêa do
Senado avisaria ao Senador ·da necessidade da sua presença para votar etc.
Então se ele estiver telefOnando, no barbeiro fazendO a barba, ou no cabeleireiro razerido 'cabelo, ou conversando em seu gabinete, o que quer que ele esteja fazendo nesta hora, depois de ter passado pela porta, ele virá atender a
essa chamada. O que falta é isso, Sr. Presidente, fica então esta sugestão aqui
de um humilde e obscuro Senador para corrigir essas ausências. O BIP, aquele aparelinho eletrônicõ, que _o médic_o traz debaixo de seu avental, da sua bata, chamaria a atenção do Senador. As vezes até está tirando um leve, no seu
gabinete, e aquele barulhinho servirá para alertã-lo que está na hora da votação. Acho que cinco ou -dez minutos, antes -dá tempo" de vii' do gabinete até
aqui para votar.
Sr. Presidente isto é uma osberv-ação séria. Hoje, quarta-feira, no meio
da semana, quarenta e cinco Senadores. Na pauta, o primeiro projeto ê á
Mensagem do Senhor Presidente da República, não é minha, é Mensagem do
Senhor PresideD.te da República reformando o sistema tributário nãcional.
Apóiam o Senhor Presidente da República, na Casa, trinta e sete ilustres Senadores, quer dizer trinta e seis, porque óntem um mudou de posiçã"o,já con~
sou dos ares frescos do PDS, e vem para oS ares-tormentosos e tempestUosos
da Oposição, o nobre Senador Hugo Ramos.
.
Sr. Presidente, era só isso. Dos quarenta _e cinco- Senadores, apenas dezenove compareceram e não houve quorum, e amanhã não haverá.
Essa maldita reforma do Regimento, anunciªda ~~ dois projetas qtie estão pendentes na Casa, um aPresentado pelo nobie Senador José Lins e outro
pelo ilustre Senador do Piauí, que quer réformular isso tudo, não há necessidade de ninguém vír aqui, porque vota, ou melhor, veja bem o Senado. O Se~
nadar não preciSa vir ao Plenário coisíssima nenhuma; agora é o projeto que
nãO vem ao Senado. Siffiplifico"ti-se·põrque, de fato, ilão"corlseguimos tra.Ur o
Senador para votar. De fato, nã-o conseguimos! Então, O ilustre Senador do
Phuí t~ve um_a idéi~·lurninosa, um estalo na cabeça, e fez um projeto de reforma: não :Drecisa m~is o Senador v-ir ao" pfenãrio, Oão-PreCiSa mais vir ninguém; o projeto passará lá fOfa, _ diretamen.te, o Senhor Presidente da Rep-iíblk:<i.-manattrà:emprestar a quem pedir: q"tiaiquer comPanhia, qualquer empreSa, qualquer Município ou qualquer Estado. Quem quiser apanhar dinheiro lá fora poder~ fálê-lo_~m que o Senado tome conhecimento. Foi uma ideia luminosa, e ctevemÕs isso ao Senador pelo Piauí.
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EntãO, não preCisa-mais de Senador, porque nem o empréstimo precisa
entrar aqui. Se votarmos esse monstrengo, Sr_. Presidente, teremos abdicado
de uma funÇão precípua do senado.
-Eram estas as considerações que eu desejava fazer nesta tarde triste, de
uma sessão triste, co·m um fim triste, uma presença_triSte; uma coinunicação
triste de uma triste sessão, de um Senado triste mais d-o que· tudo. Quarenta-é
cinco Srs. Senadores presentes na CaSa- p"<fss~ü"atn pela parte, cumprimentaram o ilustre funciónârio qué TãZ ó" registro - e ·apenas 19 Sts; Senadores
compareceram ao plenário. Está reg1s1radó na lista de votaÇão. Esta é uma
história triste que esfamos_contando neste fim de tarde triste_~_ de"um-Senã.do
mais triste do que a sessão e do que a hísté ria.
- Sr. Presidente, são estas as consideraçõe~: comprar um BIP para cada Se~
nadar, amarrá-lo na cintura do Senador, ou melhor, quando o Senador pas~
sar pela porta recebe o BIP- aí fiCa dentro. Lã fora, estâ certo, ele está em
casa. está muito bem. Mas aqui dentro ele fica com o BIP.. E, então, a Central
Telefônica faz uma chamada ao Senador e ele vem_ comparecer aqui, ao plenário, -püa votar; hãô empi:éSHmo~ porque pelo projeto-âo ilustre Senador do
Piauí, n30 -preCiSa- ninguém mais Vir- aQui parâo~VOtar ·empréstifnÓ. Vota-Se -o
que quiser. Nós jã -tàíãTiiooS-Voütd-ô 340 empréSliinóS CohT450 bilhões de cruzeiros e I bilhão e 200 milhões de dólares, se tiVéSSemos -aprovado essa reforma do RegiiTiirifó:- - -Então-, não precisa· niiigU.éin.vii' ·ao-plenário porque ó empfêStlm6 -'tan1.bém não precisa mais vir áquL PasSa lá por fo"ra, ao lãrgo, todo embandeirado, escorchado maiS a população pobre, empurrando na lama aqueles que ganham pequenos ordenados, pequenos vencírilentós; aqUeleS que lutam para
sobrevivei-, aqueles que lutam, Sr. Presidente, não para vive-r, inaS para existir
como animais. Eles lutam para isso. Então, nós queremOs -emptirfá-los ma.isainda no mar de dificuldades!
É o BIP, Sr. Presidente, a proposta que faço.à Me;;p-;;r~q~~ seja adquirido. C VOU-dizer ma-is, Si-. Presidente: com o ..jeton" ~e__ duas ses_s_Ões q_uo~ O§
Senadores descontarem nós compramos os 67 BIPS.
___ -_ -__Vou dizer mais. Devíamos comprar uns 100, porque há Senador que necessita não de um mas de dois: um de um lado, outr_o do outro. Hã Senad_ores,
repito. que preciSam de dois BIPS e. assim, táerilosVõtiiÇões aqui, no ano de
1982.
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Sr. Presidente, em Virtude da circunstância de não hav~r número legal
para sustentação da_ sessão, requeiro que V. Ex• a encerre n_est~ qua)'t(l-feira
·-aziaga, às i 7 horas e 25 min-utos, por falta di núinerà d_e Senadores. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Vou encerrar a presente Sessão
porque não há mais oradores inscritoS:, daí por- q·ue não' Vou deferir ·o requeri·
mento de V. Ex•

·-o Sen8:dcir Franco Montoro envioU"" à Mesa projeto cuja tr~m_itaçào, de
acordo com o disposto no a:rt. 259, III, a) do Regimento Interno, deve-ter
íilíciO riá--hora do EXpediente.
A proposição ser;ã anunciada na sessãQ

d~_ªffi?Qhã.

O SR. PRESIDENTE(Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, ·designando para a sessão extraordinária a
realizar-se às l8 horas e 30 mio_u._to_s a seguinte

ORDEM DO OlÁ
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 34, de
I98 I (n' 83/8 I, na Câmarados Deputados}, que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Técnica em Matéria Educacional~ CieÕWi.ca e T~Cnica, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Órganização das
Nações Unidas para a Educação, a CiênCia e a Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1981, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.315 e 1.32ó;de 19&1; das Comissões:
-de Relações Exteriores. e
. - de Educação e Cultura.
_~O

SR ..PRESIDENTE (Jorge Ka!ume) -

Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)

ATA DA 11~ SESSÃO, EM 10 DE MARÇQJ)E 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA PRES!Dll:NCIA DO SR. PASSOS PÓRTO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHA.M-SE PRESENTES US SRS.
•SENADORES:
. -~ .~ .. __ ,.
.
Laélia de Alcântara --Jorge Kalume - Eunice _MichHe..ç. -:-_ Evandro
Carreira- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes_-)a~b'!S -~~ss~rinho- Alexandre Costa- LtJ;jz Fernando Freire- ~4;rnardinç Viana- Helvídio Nu...
nes- Almir Pin_to- Jos_é Lin_s- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal
Jurema- Nilo Coelho-:- João LúciO 7-- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela
- Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Pôrto -- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Ca1mon Moacyr Dalla- Amaral Peixoto -Nelson Carneiro~ Itamar Franco Murilo Badaró - Tancre_do Neyes_ =--Amaral furla_n --: Fran~o _Montoro ~
Benedito Ferreira- Henrique Santi11o- Lâzato ~a!bOza- Bep,çdito Canelas- Valdon Varjão -Vicente Vuolo ~ Josê Fragelli:::: Mendes Canale ~
Saldanha Derzi - Affonso C amargo - i..enoir Vargas - Pedro Simon _:
Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o.
comparecimento de 53 Srs. Sena,Pore_!i:,_Haven~o núm_CTO.regiiJlental~ declaro
abertaasessão._____
...
_
_
.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos ti:ab3:U10s ..
Não há Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Decr·e_to Legislatiyo
n• 34, de 1981 (n• 83/81, na Câmara dos Deputados), ql.le aprova o
texto do Acordo de Cooperação Técnica em Matéria Educacio-nal,

\

Científica e TécriíCa, concluído entre o GoVerno da República Federativa do Brasil e a Organização dás Nações Unidas para a EducaçãO, a Ciência e a Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1981, tendo
, ··PARECERES FAVORÁVEIS, sobn•s 1.325 e U26, de1981,
das Comissõ_es:
- de Relações Exteriores; e
- de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dOs
Senadores sOlicitando a palavra, declaro-a encerrada~
Em-- votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam Pei-'frül:fieçam- Sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComiSsão- de Redação. -·
E o s_~~inte Q projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

srs.

N• 34, de 1981

(N• 83/81, na_Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de _Çooperação Técnica em Matéria
Educacional, Científica e Técnica, concluído entre o Governo da Re. pública Federativa do Brasil e a Organização das Nações Un_idas para
a Educação, a Ciência e a Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1981.
O Congresso NaciQnal decreta: , _______
ArL l'~ Fica aprovado o texto do Ãcordo de Cooperação Técriicil em·
Matéria Educacional, Científica ~_Técnica,_ concluído entre o Governo daRepúbliCa: Federativa do Brasil e a bf&anização das Nações U,nidas para a EducaçãO, a Ciência e ·a CUltura. em Paris, a 29 de janeiro de 1981.
c

•
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Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Há cerca de dez dias, o Presidente da LIGHT, Sr. Luis Osvaldo Aranha,
sugeriu uma mudança no Código Municipal de Posturas_~ capaz de ampliar a
faixa dos imóveis isentos do p::l"gamento da nova taxa de ligação elétrica, que
a empresa vem cobrando.
Decidiu a empresa isentar do pagamento daquela taxa as instalações ~o
nofásicas, incluindo-se os apartamentso ou casas de no máximo quarto sala.
TratandO-se de residência de dois quartos, eXige o Código que o habite-se"
definitivo somente ocorra com -instalação elétrica bifâsica oU trifâsica, jã in:..
cluídas como contribuintes, com o consumo mensal médio de energia e~tima
do pela empresa entre trinta e sessenta niil cruzeiros.

e

Pretende o Presidente da Light, por via daquela alteração no Código e
Posturas, que todas as habitações populares, meSmo de área maior que o
quarto-sala, possam, opcionalmente, ter ligação monofâsica, liberadas daquela taxa.
Essa proposta surgiu como ri!sultado-de entreVISta do Presid~~te-da Associação dos Dirigentes de EmPresas do MerCado Imobiliário, Sr. Mauro
Magalhães, criticando o conceito de habitação popular adotado pela Light,
que alegava seu intuito de poupar as faixas de população mais carentes, como
os favelados e proprietários de habitações populares, que excluía do pagamento quando tivessem suas moradias ligações monofâsicas.
Acha o Presidente da ADEMI que o conceito de habitação popular adotacto pela Light é equivocado, pois famílias pobres moram em apartamentos
maiores e hã gente da classe média alta residindo nos menores. Na verdade,
quem determina se a instalação deve ser monofãsica ou bifãs_i~, é o C~digo
de Posturas Municipais. Entretanto é muiito mais difícil revogar o artigo de
uma lei - demandando um longo processo legislativo - do que alterar os
critérios adotados por uma empresa, na cobrança das suas tarifas, solução
que depende, pura e simplesmente, da reunião de um Conselho Diretor ou departamento competente assemelhado, gastando-se, no máximo, um dia.
Portanto a questão vem sendo proposta, pela Ligth, em termus de maior
dificuldade. Daí a declaração do Sr. Mauro Magalhães:

.. 0 Presidente da Light estã querendo deslocar o foco da questão. O problema não é cobrar ou não a ligação monofãsica, ampliar
ou não o conceito de habitação popular. O problema real é a
cobrança da taxa, seja a ligação monofâsica, bifãsica ou trifãsica. O
cerne da questão estâ em que a Light dêve encontrar outra forma de
obter capital que não essa de investir contra o bolso do empresãrio
privado e o consumidor."
Bem examinado o problema, a empresa segue a orientação da tecnoburocracia federal. Pois, quando vemos o preço do barril de petróleo baixar em
quatro dólares, no mercado internacional, ou seja, numa redução de cerca de
doze por cento, o Conselho Nacional do Petróleo majora o preço da gasolina._
mais ou menos nesse percentuaL
E não é só. Até hoje ninguém explicou ....:.... mufio menos apelando para o
preço internacional do dólar - por que a cada aumento de gasolina deve
ocorrer assmelhada majoração do ãiCool-motor, que nada tem a ver com a
cotação da moeda norte-americana.
Aplica-se a todo o setor de preços controlados pel~ Governo Federal a
observação feita, a respeito da Light, pelo Sr. Mauro Magalhães:
.. h preciso acabar com essa história de emPresa estatal carente
de dinheiro ir logo avançando no bolso do consumirdor. Agentejâ
paga impostos demais. Se a empresa estatal precisa de recursos, faça
comu os empresários privados; recorra aos bancos. Elas jâ têm um
grande ~runfo que são os recursos_-do Estado, com os quais a iniCiativa particular não conta.''
Concordamos em gênero, número e caso~ E se a Light quer-ser capitalizar, que encontre outra fórmula que não essa de agredir a economia dos mais
pobres consumidores.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE -(Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
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O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte,~discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO ,TRABALHO
Realizou-se eiD São PaUlo a Convenção da CIPA - Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho, com a participação de representantes governamentais, sindicais e outros.
As CIPAs são uma tentativa de combater o maior flagelo do trabalhador
brasilerio: o risco de não voltar para casa. Eril nosso País 40 acidentes de trabalho, por minuto, estão matando, mutilando, ou desativando, ainda que
temporariamente, quase três milhões de trabalhadores por ano, segundo dados do INAMPS.
Isso implica em dizer que os acidentes matam 18 homens por dia, ou que
deixam aleiJados mais 250 trabalhadores. também por dia. E que a soma dos
gastos diretos_ e indiretos das perdas materiais e dos danos pessoais, anda por
perto de um décimo do Produto Interno Bruto.
Além da ~ragêdia humana, esses números dão bem a idéia da catãstrofe
nacional representada pelos acidentes de trabalho, que são fruto da indiferença coin que tem sido tratado o problema. O regime de impunidade, dis~
farçado por uma legislação que pune a infração da empresa com multas ridí~
culas, faz co~ que mau~ empres~rios prefiram pagar multas de meio salârio
mínimo, ào.íriVés de adotã.r-esquêmas· de prevenção de acidentes.
De outra parte, os trabalhadores só muito recentemente se conscientizaram da necessidade de exjgir o cumprimento dos i-equisitos mínimos de segurança e o MinistéirO âo Trabalho ainda não tem condições de estabelecer ri~
gorosa fiscalização rias einpresas.
Todos esses dados impressionantes levaram-nos a apresentar no ano passado o ProjetO de Lei 09 213/81, que determina que a eleição dos representantes dos empregados nas CIPAs seja convocada com 30 dias de antecedência,
ass~gurada ampla publicidade e notificação do respectivo sindicato. Os sindicatos denunciaram à época que muitas empresas marcam essas eleições à última hora, sem qualquer publicidade e até mesmo sem comunicar o evento ao
sindicato interessado, o que impe!=fe uma participação efetiva dos trabalhado·
res e :fiidlita às- einpfesas exercer Controle sobre tais órgãos.
O grave prOblema da insegurança no trabalho, mais que estatística econômica é tragédiã. que fere a dignidade humana. Registramos, por isso, a importância da Convenção da CIPA, cumprimentando todos os que dela participam.
E solicitamos às Comissões Técnicas da casa o rãpido exame do .Projeto
de Lei n9 213/81, para sua aprovação pelo Congresso Nacional. Para tornar
eficazes eis conquistas no campo da segurança do trabalho, torna-se indispensável a particípação efetiVã do trabalhador e de seu sindicato no esforço para
redução do número de acidentes de trabalho e doenças profissionais, que
deve ser concentrado no combate às suas causas, e não aos seus efeitos.
HOMENAGEM AO PROFESSOR AITILIO FLOSI
1: de justiça registrar nos Anais do Senado as homenagens que vêm sendo prestadas ao Prof. Attllio Zelante Flosi como médico, estudioso da Endocrinologia, e como cidadão dedicado ao desenvolvimento de nossa cultura.
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da
Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, o Prof. Attílio Flosi, presidente
da Sociedade para o Progresso da Endocrinologia, Nutrição e Psicologia Médica, é diretor da Clínica de Nutrição e Endocrinologiá de São Paulo e
membro efetivo de várias asSoCiações científicas, entre as quais a The New
York Academy of_Sciences, a Academia Paulista de Medicina, a Endocrine
Society, A American Association for the Advancemente of Science, a AsSo~
dação Paulista Oe Medicina, o Pen Club Internacional e a Sociedade de Escritores Médicos.
Leciona em vãrios cursos de aperfeiçoamento sobre Endocrinologia e
Metabolismo, prõ.feriu várías conferências no exterior e publicou 71 trabalhos científicfls em rCVistas nacíonas e estrangeiras, que mereceram prêmios
como o .. Prêmío Almeida Prado da Academia Paulista de Medicina" e o prê.mio oficial da Academia Nacional de Medicina.
Além de seu trabalho na ãrea científica, o Prof. Flosi desenvolve hã 20
anos intensa atividade cultural e artística em todo o País, fundando entidades, _P~?~unci~-n~o co~ferênic:,ts e publicando trabalhos como "Evolução Estética d3: Música,-da Idade Mé_dia ao Renascimento", "Strawinski e a Música
Moderna", .. No País dos Vikings e das Saias", "Grécia Eterna", "China,
Lótus e Bambu", .. Cambodja: o paraíso perdido" e uvisões do Nepal".
Por todos os relevantes serviços prestados à ciência e à cultura, a Câmara
Municipal de São Paulo concedeu ao Prof. Flosi a Medalha Anchieta e o Di~
ploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, e a Assembléia Legislativa do
Estado, a Medalha Independência, além de prestar-lhe significativa homenagem consignando em Ata voto de congratulações por suas atividades culturais e científicas.
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Desejo, pois. nesta oportunidade, juntar a tantas outras a homenagem
do meu reconhecimento à capacidade científica e à sensibilidade artística do
Prof. Attílio Zelante Flosi, cuja obra merece o respeito e a gratidão de São
Paulo e do Brasil.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amaM
nhã a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981
-Complementar (n"' 168/80- Complementar, na casa de origem), de ...... icia~
tiva do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto~ lei n"' 406, de J 1
de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e dâ
outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a !.356, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
-de Economia; e
-·de Finanças.
2

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do S~nado n9_l3, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o co_merciãrio, na (oima que_ esp~cifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j_tiridicidãde;
- de Legislação Social. favorável~
- de Saúde, favorãvel; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Berna.rdino
Viana e José Fragelli.

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto- de Lei-d6 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 remimefação, tendo
PARECERES, sob n_•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justfçã, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação So_ctal, 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
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 8!5 e 816, de 1981, das Comis_sões:
- de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade, juridicida_de e, no
mérito, favorável, nos termos de sub$titutivo _que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comi_ss_ão. de
Constituição e Justiça.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de_ Lei do Senado n"' 352, de_
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali~
mentes, 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 Lei do Senado n"' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acres-centa dispositivos à
Lei n"' 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 l.!99, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justica, pela constitu~íonalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

7
Discussão, cm 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

Quinta~feira

11 457

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !.130 a !.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de ~diamento da disc1:1ssão.)

8
DisCussão, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n'? 309, de
1979, do Senador Gabriel_Hennes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituiç_ão e Justiça, 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.
([?~pendendo ,d~c- votaçã:o do Requerimento n'? 35/82, do Senador
GabriefHermes, de adiarilento da discussão para reeiame da Comissão. de
Serviço Público Ci~il.)
-O-SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã encerrada a sessão.

(Levanta~se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA ·sESSÃO DE 9-3-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Escolhido pelo generoso consenso dos meus companheiros do PMDB
para liderar a nOssa bancada no ano legislativo que ora se inicia, pretendo, n·a
próxima quintaM feira, ocupar a tribuna do Senado Federal, para proferir o
discurso inaugural dos debates com a Liderança do PDS nesta Casa.
No entanto, não poderia calar~me no dia de hoje, diante de fato da maior
gravidade, o-corrido ontem, pOr oca5ião da reunião do chamado Conselho
Políttco Nacional sob a presidência do Senhor Presidente da República.
Leio no Jornal de Brasma em sua edição de hoje1 textualmente:
O Presidente Figueiredo deverá enviar nos próximos dias,' ao
Congresso Nacional, menSagem ácornpanhando prOjeto de lei que
ampliará de um pai-a seis meses o prazo de filiação partidária para
os-p-olítico"s que não~ pretendam continuar no PMDB. O prazo será
contado desde a data de incorpOração -do PP ao PMDB, 14 de fevereiro último, data da Convenção Conjunta.
Esta foi a principal decisão anunciada na manhã de ontem, no
Palácio do Planalto, durante encontro do chefe do Gabinete Civil,
Leitão de Abreu, com o MinlSti'ó da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel; o
presidente do PDS, SenadorJosé S.irriey; o -presidente da Câmira,
Deputado Ne"lson -rviarchei:ari; e o lidá do PDS no Senado, Senador
N i! o Coelho.
À saída, o Ministro -da JustiÇa oinfdrmóü que a nova proposta
"não altera substancialmente nada, a não ser a emenda Badaró, que
será prorrogada~·. Disse Abi~Ackel" que a solução para os descon~
t~~tes ~nt_e _a unificação do PP com _o PMQB passou a ser considerada a partir de sugestões das lideranças do PDS--no Senado e na Câ.:
mara quanto- a dilatação do prazo de filiação.
-Chegou-se à conclusão de que o presidente FigueiredO, atendendo a essas solicitações, envíarâ mensagein ao Congresso. Fiquei
íncúinbTao de redigíMla e submetê~ Ia ao exame do presidente- ati r~
inou.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é urna notícia estarrecedora que dá bem a
medida do quanto andamos em matéria de democracla no Brasil. Dois Partidos, PP e PMDB- de acordo rigorosamente com a Constituição e com a lei,
incorporam-se para disputar as eleiçõeS de 15 de novembro deste ano, após o
pacote de riovembro que nos surpreendeu a todos com a vinculação de votos
de governador a vereador. O d_ebate sobre a incqrporação foi amplo. Houve
quem a julgasse um confronto com o sistema- pasmem todos! Outros a con~
sideraram inconveniente, politicameitte, -por perturbar o projeto de abertura
do Senhor Presidente da República; outros mais inquinaram~na de inconstiM
tucional e ilegal. E afinal de contas, para que se pudesse chegar a uma conclusão ex.":~ ta em torno_ do assunto, veio, no bojo de uma lei complementar sobre
inelegibilidade, a célebre Emenda Badaró, que abriu cãmhiho não só para im~
pugn~~ões dos filiados na justiça eleitoral, poraventura descontentes com a
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incorpQração, tanto do PP como do PMDB, como até foi mais além: fixou o
prazo de 30 dias para que, tanto no PP como no PMDB, os que não se conformassem com o processo de incorporação, pudeSsem emigrar para outros
partidos, assegurando-se-lhes o direito e"á elegibHidade nas eleições deste
ano.
Nós, numa das sessões mais memoi-âveis do Senado Federal, resistiriws
aqui, nofte adentro, numa verdadeira vigília cívica, protestando contra aquela emenda que era umu excrecêm:ia numa lei de inelegibilidade. Mas, afinal de
contas, Sr. Presidente, para que não se dissesse que nós queríamos trazer presos ao PP e ao PMDB aqueles que, porventura, n~o concordavam com_ a incorporação; anuíritos no prazo -de trinta dias, tantO para o PP quanto pa.ra o
PMDB.
Depois disso, com -a adoção de Tnafs uma- emenda, que liberava da inelegibilidade_ os processados por crime contra a segurança, a administração
pública e a economia popular, fez-se, às Ultimas horas da madi-tigada,-Presentes as principais figuraS do PDS nesta Casa, falando em nome do Governo,
um entendimento, um acordo de cavalheiros, que-te-rminou por -selar a aprovação da Emenda Badaró. E daí em diante 6 que aconteceu? O que jã se esperava: vieram as impugnações, não só dos filiados descontentes, mas do mais
insatiSfeitO de todOs corri a fncofp-oraÇãO qU~ era o· ptóprio GOVerno, através
do Procurador Geral da Repúblcia, o Dr. Inocêncio Mártires de Olivdrá, qüe
encaminhou uma representação ao Superior Tribunal Efeiioral, ti:ntando inviabilizar a nossa incorporação.
E Sr. Presidente, daí por diante, o País viVeu dias dramáticos, de verdadeiro terrorismo político: o Governo desesperado com a união das forças
oposicionistas, que implicava numa base popu-Üir invencívef para as eleições
deste ano, começou a alardear, direta e indiretãnlente, que a incorporação
cairia no Tribunal Superior Eleitoral. Até o escore se anunciava por aí afora;
diziam que nós íamos Peider poi 4 a 3, cOmo se nós não tivésSemos quepelo contrário - respeitar os nossos magistrados.
Mas, para surpresa do próprio Governo, deu-se o contrário: o Tribunal
Superior Eleitoral reunido achou por bem consagrar a vitória da incorporação dentro da Constituição e da lei: apenas dois ministros votaram confra;
e o escore foi de 4 a 2, o. que tranquilizou a Nação inteira, levando aos nossos
Estados, aos nossos Municípios um ambiente de calma, jã que os espíritos estavam perplexos, se não exacerbados diante do noticiário- dos jornais.
E então, _Sr. Presidente, abriram-se-·os prazos parã os desconten_tes, 30
dias para as do PP, até 4 de março; 30 áías pãra os do PMDB, até 16 de
março.
Deus sabe o que aconteceu e o que está acontecendo nos nossos Estados
e Municípios. NunCa se fez tanta politicagem, nunca Se praticou iarito clientelismo, nunca se colocou tanto os cofres públicos a serviço de um partido,
nunca se transformou tanto a política num balcão de negócio!
De tal• sorte, Sr. Presidente, que os fracos foram caindo no meio do caminho - os fracos de caráter; aqueles que não resistiram ao aceno de um emprego para um filho recém-formado nas universidades; aqueles que precisavam encontrar um meio de vida para uma nora desquitada e assim por diante,
quando não fossem pequenos e médios empresários em situação difícíl, âiante
dessa recessão avassaladora que aí está, a precisar de dinheiro para girar o seu
negócio e a serem tentados pelos governos dos Estados com seus bancos abarrotados de recursos para financiamentos a- juros baixos e a prazos longos;
quando não se tratasse mesmo de doações em dinheiro, Sr. Presidente, do
Partido oficial e dos seus candidatos mais ricos, ___que saíram fãzendo, pelo in~
terior de todos os EStados do Brasil, um verdadeiro leilão de votos às vespe~
ras do pleito eleitoral.
Os descontentes, os inconformados com a incorporação, saíram logo; foi
questão de 8, 10 dias, não precisaram de um prazo maior. Aí começou o aliciamento, não pura que os descontentes com a incorporação saíssem para o
PDS. mas, para que os fracos do PP e do PMDB se entregassem às seduções
do poder.
Este é o fato incontestável que eu devo trazir ao conhecimento do Senado Fedt:ral, aliás, aqui já ilustrado, em discurso que fiz particularmente sobre
o que se passa. pnra vergonha minh~. na minha terra; a Paraíba.
O Sr. Henrique Sanrillo- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço co-m muito prazer o nobre Senador Henrique Santillo.

O Sr. Ht>nrique Santillo- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex~ foi:
pelo voto unânime da bancada, conduzido à sua liderança. Isto esteja certo V.
Ex~ é motivo de orgulho e honra para todos os seus pares, sobretudo para os
seus companheiros de partido, o grande PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Muito obrigado a V. Ex•
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O Sr. Henrique Santil/o- Mas_, V. Ex• com toda a razão verbera contra
mais um casuísmo do Governo. Nós sabemos perfeitamente que com toda a
diferenciação que existe, natural, entre as oposições e o regime, no que diz
respeito à matéria eleitoral, no que diz respeito ao estabelecimento das regras
eleitorais é evidente quese poderia buscar uma tentativa de acordo entre as
oposições e o Governo, já que se supõe que em matêria eleitoral existem alguns pai"âmetros que não podem ser deSViados, dos quais não se pode desviar.
Existem algu-ns limites que são os limites da própria ética, e da própria conq-uista da humanidade em termos democráticos até os dias atuais. Na verdãcfe
o Gov.f~_t:no nunca pretendeu dialogar com a Oposição a respeito de regras
eleitorais, e nós sabemos disso. O pacote de novembro, a imposição da vinculação total de votos por decurso de prazo, colocada garganta abaixo deste
Congresso Nacional, sobretudo do seu Partido majoritário, que é o Partido
que apóia o Governo incondicionalmente, é-uma evidência de que o Governo
sempre pretendeu, na verdade, impor as suas normas unilaterais e discriminatórias. Hoje, já não se tem nem mesmo o pudo·r de dizer publicamente que
"'ao Governo é lícito legiSlar para o seu próprio bem". E não são poue-os
aqueles que pela imprensa nacional estão aí a repetirem isso à revelia. Odespudor é total, eminente Senador Humberto Lucena, e essa é mais uma medida pendente a ser discriminatória e, portanto, altamente antidemocrática. Por
que não permitir a todos os políticos deste País, a todos os filiados, a todos os
Partidos_polí~icos transarem de um para outro Partido em mão dupla, diria
eu, e não apenas em mão única, como pretendem até às proximidades do pleito _eleitoral?_ É porque sabem _perfeitamente que se o fizerem, não serão poucos oS -gue, hoje, presos ao PDS, se transfeririam aos partidos oposicio~?-istas.
Sabem disso, têm consci_ênci~ :disso. Mák de uma coisa, eminente Senador
Humberto Luce-n3, e~tou _certo, -isto nos conforta: por mais que comprem
consciências~ p-o-r- -in3is que· pf-essionerri~ por mais que frafiquerll influência,
por -mais-que corroml_)am,-o povo não-âc6mpanharã os vendidos~ os vendilhões e os corrompidos. Na verdade, o que existe aí rnesm9 no povo é a violenta crise a que ele foi jogado por este_Govemo e a demonstração inequívoca
do fracasso do regime autoritário neste País. E: este regime autoritário que estará sendO julgado nas urnas de 15 de novembro. Basta que haja eleições e estou ceita, mesmo que esse Governo queira, muito dificilmente terá condições
de evitá-la"s; ·mesmo que venha a querer, muito dificilmente terá condições de
evitá-Tas, E havendo eleições, como estoU certo de qUe haverá, sem sombra de
d~vida, o povo bras}leiro, de__ um modo ou de outro, com cas!,llsmos e mais casuísmos, sem ou com ~inculaç-ão total de votos, estará julgando este Governo
nas urnas.
O SR. HUMBERTO LUCENA __: As palavras candentes de V. Ex•,
nobre Senador Henrique Santillo, completam o meu pensamento. V. Ex•
traçou um quadro que é realmente aquele dentro do qual nos encontramos.
Na verdade, a nossa grande e única confiança, é na capacidade de resis~
tência moral do povo brasileiro.

O Sr. ,Luiz

Ca~·a/cante

-

Permite um aparte, eminente colega?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer, ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante.

O Sr. Luiz Cal!a!cante- Quero aproveitar o ensejo de V. EX• estar falando_ sobre um assunto que é uma da~ minhas maiores preocupações- o chamado casuísmo: Afinal tudo tem o Seu tempo, até os casuísmos. Mas, casuísmo já não tem tempo agora, a meu ver. Não é mais hora. Estamos com a partida eleitoral praticamente iniciãdã, já com os comícios eSpocãndo em toda
parte. Fico terrivelmente contrafeito, porque fora de dúvida estou fazendo
uma crítica à minha grei. Mas é que, eminente colega, o meu medo maior é
que o meu partido, como numa questão anterior~ feche a questão. Isso, sinceramente, sem querer fazer praça de um homem superconsciente, ou de ter
mais severa consciência do que quaisquer dos meus colegas, absolutamente!
Consciêncía é- Upeilas coriio impressão digital: cada um tem a sua e pronto!
Eu tenho a minha, e estou acomodado a ela. Mas como sofro terrivelmente
quando violo a minha consciência! Então, o meu receio é este: que o partido
mais uma vez feche questão, e eu 1 então, como um eunuco, seja obrigado a
votar aquilo que a minha consciência repele. E tanto mais quanto estou na
melhor das companhias, que é__a companhia do Santo Padre, o Papa. Disse ele
recentemente, a propósito de aconteciment~s _na Polônia: "A violação da
consciência é o golpe mais doloroso inflingido à dignidade humana!" No meu
C'..JSO, tirando mesmo algum exagero, ainda é terrfvel flagelo para mim, viOlar
a minha elástica consciência. Na verdade, é um verdadeiro estupfo. Que coisa
dolorosa, um homem ser estuprado aos 69 anos! (Risos.) Muito obrigado a V.
-Ex'"
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante, é um dos homens mais puros e idealistas que conheço e, por isso mes~
mo, pela sua posição independente e corajosa nos nossos debates parlamenta-
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res, bem posso avaliar o seu estado de espíritO. Conheço de perto o seu pensamento a respeito disso tudo - aliãs, altamente proclamado em discurso proferido nesta Casa. Que, pelo menos, nos fique a esperança de que as palavras
do Santo Padre, aliadas às palavras de V. Ex•, possam calar na consciência
daqueles que integram a Maioria no Congresso_ Nacional, e mais do que isso,
na consciência do próprio Senhor Presidente da República; para que uma medida como essa não venha a prosperar, porque serã uma vergonha para o
Brasil, não só aqui, mas rio mundo inteiro, porque não- há país democrãtico
no mundo que tenha recorrido a semelhantes e ridículos artifícios para fazer
valer a vontade do governo no processo-eleitoral.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse projeto anunciado é, além do mais,
flagrantemente inconstitucional, pois fere o princípiO de iSóOoiniil que está na·
Carta Magna, segundo o qual: utodos são igli.ã:is perinte a lei". Não pode haver discriminação. A fase de sair do PP ou do PMDB, por iriconformismo
com a incorporação, jã passou, foi de- 30 dias. De agora por diante não é mais
por isso, é por outra coisa. O que se quer~ como disse Tancredo Neves numa frase curtã e contundente- o que se quer é abrir o prazo da co~rupção.

O Sr. Dirceu C'árdoso - J?Grmite V. Ex~ um aparte?
O Sr. Agenor M_aria _-:-:: Permite V. Ex~ __um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso. _Em seguida, ouvirei o nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Líder, V. Ex•, ao iniciar suas palavras,
declarou, como Líder, a fase inicial de suas atividades. A Bancada recebe çom
satisfação~ alegria e entusiasmo -este primeiro pro-nunciamento do nosso
Líder. Eu, em particular, faço esta declaração: pelo. barulho da carruagem,
nós sabemos quem vem dentro. Nobre Líder, V. Ex• denunciou à Casa, ao Senado, à consciênCíãjurídica do País, à Naç_ão inteira, a mais violenta, a mais
dura, a mais cínica até, medida que o Governo pretende para subjugar a Opo-sição, para garro tear as consciências livres. Tem ra_zão V. Ex• Nós, que militamos na Op-Osição, no interior e" aqui, podemOS rios COmj)ãfar, lutando nestes anos todos, contra esse arbítrio e essa violência, comó verdadeiros guerrilheiros. Nós somos o"s guertnheiros, enfrentando a violência e o arbítrio dessa
situação. E agora, como bem denuncia V. Ex•, essa última medida contra nós,
contra o Partido da Oposição, que carreia de nós para eleS, e somente Desse
sentido, isso·é abjeto, é anômalo, é até_uma medida cínica que o Governo pretende. Estou com V. Ex• com essa denúncia que faz aqUi no Senado, aqu-i aos
Senadores e à consciência Jurídica da Nação brasileira.

O SR. I;IUMBERTO LUCENA- Sou muito grato a V. Ex•, nobre Senador Dirceu Card_o_s_o.
.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Lamento informar a V. Ex• que
o seu tempo jã se esgotou há seis minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Concluirei, Sr. Presidente.
~inconstitucional, também, o projeto, Sr. Presidente, porque se tratã de
uma proposição de lei ordinária que pretende alterar uma lei complementar,
que depende de quórum qualificado, isto é, de metade mais um dos membros
do Congresso Nacional.
Portanto, nã_o:_ vejo como o Senhor Presidente da República possa
encaminhá-la ao Congresso, sujeita aO-decurso de prazo. Mas, nesse particular, vamos aguardar a mensagem, se é que ela vem, se é que Sua Excelência
tem a coragem de nos mandá-la, como se anuncia.
Ouç_o o nobre Senador Agenor Maria.

O Sr. Agenor Maria- Senador Humberto Lucena, a minha impressão é
que o prazo de seis meses anunciado, hoje, pelo Governo, dando direito a
quem -segundo ele, o Governo- estiver insatisfeito, Com- a incorporação
PP-PMDB, poder sair desse Partido, é bem uma demonstração da capacidade
moral do Governo, da vontade d~ gue o mesmo está pussuído de tumultuar o
quadro eleitoral deste País. O objetivo é tumultuar o processo_ eleitoral,~ ~ão
somente este, porque, na realidade, V. Ex• tem toda razão: quem não estava
satisfeífO-COin a incorporação jâ saiu, teve prazo suficiente" para sair. O prazo
de seis meses é tão-somente para tumultuar, radicali~ar o ambiente pOlíticoeleitoral. Quem radicaliza é o Governo, não somos nóS da Oposição. Nós estamos na defensiva e conosco está toda a Nação que sofre. Muito obrigado a
V. Ex'O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradecendo a contribuiÇão de V.
Ex'-, nobre Senador Agenor Maria, afirmo que es-se projeto, do ponto de vista
poHtico, não tem qualificatiVos apropriados. Aliás-. 6ü fii üi'ri esforço imenso
para caracterizá-los. Lembrei-me de chamá-lo de cínico, como fez o ?obre Senador Dirceu Cardoso, mas achei pouco, Sr. Presidente. Este projetO- V.
Ex'- me perdoe a expressãO, que não condiz bem com o meU teriljjefãmentoé um projeto safado, elaborado por espíritos mesquinhos que não querem entrega( o Poder. instalados no labõratôrio âe-cãSUfsmos-do Pãiácio-do-PliWãl--
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to, sob o comando do jurista autoritário Leitão de Abreu, tentanto descobrir
todas as formas, possfveis e impossíveis, de derrotar as OposiçõeS- a 15 de novembro deste ano.
Ainda ontem, num primeirO enteri.dimCmto co"rdial com o nobre Uder
Nilo Coelho, quando acertávamos algumas coordenadas para o-trabalho legislativo deste ano, S. Ex• fazia-me um apelo: que nós das Oposições evitãssemos radicalismos, que nós não conturbassemos o ambiente político nacional,
pois o importante era que a abertura prosseguisse e chegãsSemos às eleições.
E eu di~a a S. Ex•, Sr. Presiçlent~,__ como o repito agora: não somos nós das
oposições que estãmos radicalizãndo. Quem radicaliza é o_ Governo, com a
vinculação- total dos vot.os, quem radicaliza é o Govemo, com o anúncio de
proJetas desse tipo,- que só tein um objetivo,_ 9 de massacrar os partidos de
OposiÇão, o de pU:nir a incorporação do_p_p ao PMDB._ t c9mo que uma vingança dO_ GoVerno ·dia.n.te da v.itória extrãOrdinâria que nós alcançamos no
Tribunal Superior Efeitoral.
--Mas, nós l)ão fi_care:mos inertes, Sr. Presidente,. ninguém se iluda; vamos,
aqui n_esta Casa_e na Çâro_ara dos -Pepu~aclos,nOS Conduzir Com altivez, com
dignidade, com coragem. Obst_r-uiremos todos os traball~os do Senado e da
Câmara_ se esse famigerado projeto for enviado._ao Congresso Nacional, como
um sinal de protesto indignado das oposiçõés em nome do povo biasileiro.
Nós_ não podemos aceitai' calado-s, de braços cru.2;ados, um insulto como este,
porq-ue o que se quer é entregar aos donatârios das nossas capitanias, aos governadores biônicos, um ins_trli.fnento eficaz para que, nestes seis meses, continuem a aliciar, dentro dos nossos quadros, os mais fracos, os mais humildes,
os mais necessitados, através de toda sorte de vantagens e _seduções. Antes de
1964, dizia-se -qUe õ Brasil vivia uma época de corrupção. Nunca houve corrupção iguar neste País, como agora, Sr. Presidente!
O Sr. Muri/o Bãdaró- Não apoiado!

O SR. HUMBERTO LUCENA- Corrupção no âmbito local, no âmbito estadual e no âmbito ~ederaL Aí estã o chamado projeto de ajuda aos pequenos municípíós, capitaneado pelo Sr. Ministro Mârio Andreazza, q_ue não
tem, s·r; PreSidente, outra finalidade senão a de carrear recursos a fundo perdido, que é um escândalo, sem projetes específicos, para que prefeitos do
PDS possam melhorar a sitUação eleitoral dos seus municípios. Inclusive, algumas verbas destiitadas a municipios do PMDB foram bloqueadas porque
só o PDS poderia recebê-las.
De outra pa-rte, Quem não sabe do que se passa na Previdência Social,
que foi quaSe à falência este ano, por conta do peleguismo do Ministro Jair
Soares que, em vez de ser demitído daquela Pasta, foi premiado com a indicação pára Candidato do PDS a governador do Rio Grande do Sul? E quem o
diz não sou eu, quem o· Confirma - Poderâ não fazê-lo de público, pela sua
solidariedade ao Partido, mas em particular- é o Deputado Nelson Marchezan, Presidente da Câmara dos Deputados que, concorrendo numa préconvenç_ão com o Ministro da Previdência foi esmagado pelas nomeações e
pelo dinheiro da Previdência Social.
Sr. Presidente- fato mais grave- sei de fonte limpa que o Sr. Deputado Nelson Marchezan compareceu ao Palãcio do Planalto, 20 dias antes do
término da pré-convenção, para levar ao conhecimento do Presidente Figueire_do o mar de lama em que se transformar~ o J~.io _Orande do Sul, na disputa
prévia para a indicação de candidato do PDS ao governo do Estado, e o Chefe da Nação ficou mudo, ficou quieto, não tomou a mCnor providência. Oresultado foi o que se viu, a vitória fãcil, tranqUila e risonha do Ministro da Previdência Social.
Portanto, Sr. Presidente, isto é ou não é corrupção? O movimento militar
de 1964 veio para acabã-la, para exterminã-la, ou para fazê-la prosperar, para
expandi-la?
Quando vivemos num regíine ilufontárió onde pouco se pode fazer em
matéria de denúncia, aqui estou eu Líder do PMDB no Senado, como Líder
da Oposição, proferindo estas palavras veementes e indignadas, sabendo que
OS meus esp-aços rioS meios de CoriiliniCáção são reduzidos, porque inclusive
hoje a comunicação no Brasil estã controlada pelo Palácio do Planalto, que
distribui toda a publicidade oficial através da Empresa Brasileira de Notícias;
infelizmente as oposições brasileiras protestam, sem que o eco da sua palavra
chegue mais longe, junto ao povo brasileiro. Tanto assim que quase não se dã
tempo às oposições nas estações de televisão. Daí a demora na reformulação
da Lei Falcão, e quase aposto, Sr. Presidente, que vamos ter eleições este ano
com VincUlação de _votos e Lei Falcão; istó é, os candidatos da Oposição não
Poderão -debater no rádio e rta televisão, tendo que se consolar com a imagem
e com o seu número e nada mais, porque o Góverno não quer a verdade diante do povo.
Com estas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, termino este pronunciamento em nome da minha bancada no Senado, diZendo que, hoje ou amanhã.;--o -Presid-en_te U-lys-ses- Guimarães- deve-rá--emitir--uma--enérgica--nota---à.
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Nação, advertindo-a contra essas manobras v_ergonhosas do Governo visando tumultuar o processo eleitoral.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.}
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE FRAGELLI
NA SESSÃO DE 9-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. JOSt: FRAGELLI (Pronuncia o seguinte discurso,Y- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Por ser difícil ou impossível definir a liberdade, Massimo Salvadori na
sua ··~emocracia Liberal", observa que a lib~rdade-não ~em_qua-lificatiVÓ, -e
que nao hã palavra que a possa substituir, porque não há nenhuma que lhe
corresponda. "Liberdade é liberdade e nada mais: para o qUe quer que sirva,
é o direito do homem de manter a sua indepençiência, de examinar os seus
problemas e usar a razão para encontrar o seu próprio caminho."
Daí_ que a liberdade, passando do plano ideal do que, no indivíduo, é intuição, aspiração e sentimento, para o plano concreto d.á convfvência criletiva
e da sua organização por nOrmas, a- libefdade deve cristiliZar-se--em- inSti~
tuições que g~framam~uma sociedade HVi-e e -a-sua éVoiUção, atTavês de rriudanças e reformas, pelas quais os problemas possam enContrar, sempre, uma
solução liberal.
Entre todas aS manifestações da liberdade, fiqu~l!l-OS, para não along~r
este pronunciamento, apenas· com a liberdade política,_ contemplada na Mensagem presidencial, corno uma das formas de assegurar a liberdade democfacia~ que promete e jura.
- ---0 que é liberdade política?
Antes de tudo, e para nos valermos da autoridade do escritor políticO citado, liberdade política- .. é o Voto fivre" e a livre -escolha dos Candidatos''.
É justamente o que o Presidente, por iniciativa própria, càflio p3c0te de
novembro, está sonegando à nova democracia, que à duras penas, está sendo
reimplantada no País.. E sem descermos a outras causas e medidas legais impostas, pela força pura e simples, através de ameaças explícitas e institutos
autoritários como o decurso de prazo e a fidelidade partidária, basta a viriculação de votos para convencer que não há voto livre para o cidadão nem a liberdade de escolha dos candidatos_ pelo eleitor que sufraga.
Entre os postulados da liberal democracia, está o r~conhecimento de que
os homens são diferentes, por natureza, e qu~, em con~eqüênciã,_ têm ãisposições e aptidões diferentes para produzir tudo quanto seja fruto das suas atividades, habi!idades manuais, concepção do penSamento e realizações do
espírito. Madariaga que expõe o tema com maestria, em sua De La Angustia a
La Liberdad, ilustra-o com exemplo íncontrastãvel: Goethe, que escreveu o
Fausto, não seria capaz de compor a Nona Sirifonia.
O eleitor q~e conhece os candidatos, conhece-lhes, também, as qualidades e deficiências: de bom tribuno mas não de administrador, capacitado para
desempenhos executivos, mas não legislativos; corihece-lheS as idéias e tendências políticas, que levam o cidadão que vota a aceitá-lo ou i-ejeitã-Io. E esses candidatos, tão diferentes, dificilmente se encontram em uma mesma lista
partidária; ou estando, o eleitor deve ser livre, mesrilo fUgindo de votar fora
do seu partido, de sufragar a um e não a outro.
Para escolher com liberdade -com aquela liberdade que é dos postulados inarredáveis da liberal democracia de que fala o Presidente na sua Mensagem -, para votar com autonomia, por iniciativa Pf6pria, o Cidadão nãO
pode ficar adstrito à obrigação de votar em A, e em B, candidatos a deputado
estadual e vereador, porque contia e quer dar o seu voto a C, candidato a deputado federal; e não sufragand_o_aqueles, perde o seu voto dado a C. O eleitor pode entender que A é_ 0. homem certo para ocupar o Governo do Estado;
e ter a certeza de que B seria o pior Prefeito para o seu município. Para votar
certo em A, terá que votar errado em B- ou deixará de dar o seu conciente
concurso de cidadão delíberante à eleição de Goveritador para o seu Estado.
Pois bem, a legislação imposta pelo PreSidente, até sem o concurso ;do
Congresso, leva a essas vi o tentações do ~'voto livre e -da livre escolha dos candidatos",_ duas condições para que haja democracia liberal.
Não queremos, não devemos dar um qualificativo à palavra e ao procedimento do Presidente. Seria faltar com o respeito para com o Chefe da
Nação, o que não -podemos fazer, pela Nação.
Não querendo confessar francamente que, assim, o Governo e o seu Partido golpeiam as instituições livres, justificam o "putsch" branco de novembro, com a defesa do pluripartidarismo, sein o qual não haveria partidos
fortes nem democracia estável.
Mas, se estas são as justificativas, não são os móveis~ Nem partidos, nem
programas pattidáríos, nem democracia funcional a ser consolidada, determinaram os- casuísmos de novembro, mas, tão-só, uma simples operação aritmética na divisão concreta dos sufrágios que a mãssa votante porâ nas urnas em
15 de novembro de 82. Sem vinculação de votos e com alianças partidãrías,
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mesmo parciaiS, nos EstadOs e Municípios, todas as prévias anunciavam es:.magadora derrota do Governo e do seu Partido. A única solução para evitar
a perda, em 82, da maioria parlamentar, e a do colégio presidencial mais tarde, fo"i o pacote.
_E _é iss? o qu_e não se peja de mascarar como defesa do pluripartidarisma,
com o "nohre''-propósito _de fortalecer os partidos.
A verdade é Que já era irilpróprio falar de plurípartidarismo antes da incorporação PP-PMDB, e continua a sê-lo depois dela, porque o quadro partidário, para efeíio de classificação do sisteffia, em nada mudou, comO vamos
demonstrar.
Mostra Duverger, que em havendo mais de quatro partidos, não é mais
possível qualquer classificação: bi-tri-quadripartidarismo; e se deve pôr de
Iad_o_ o polipartídarismo, ou seja, a tendência à extrema multiplicação dos
partidos. O polipartidarismo existiu e feve a sua razão de ser em países divididos em grupos_ históricos e étnicos, ou ainda em virtude da tendência das
agremiações de direita de subdividir-se em pequenos grupos. Aqui, o polipartidarismo que jâ se desenhava firme e nítido com seus partidos, vai se acentuar, agora com as medidas anunciadas pelo Governo de facilitar a vida dos
pequenos partidos, o que implicará em facilidades para a criação de novos
grupos políticos. será a legislaÇão impelindO a-tendência do brasileiro para a
montagem de muitas agremiações Políticas, por causas conhecidas da formação do carâter nacional, a que não escapam as suas elites, a começar do individual~srno, qlle, como assinala Fernando Azevedo, nessa mistura de qualidades e âefeitos que, em proporções diversas, entram na composição do carãter brasileiro, é um dos elementos mais ativos, levando os homens a
agruparem-se em torno de pessoas e não de idéias e que tornam os partidos
cada vez menos capazes de servir de instrumentos do interesse público.
Assim, com seis partidos oficializados antes da incorporação, e com 5 em
pleno funcionamentQ legal e miii_tância, não é o pluripartidarismo que realmente existe, mas o polipartida_rismo, embora ainda atenuado, mas prometendo-crescer, e para debilitar e não para robustecer o sistema de partidos na
democracia que se quer instaurar. A mais esse resultado não animador vão
nos conduzir os casuísmo do Governo e dos seus correlígíonãrios desesperançados.
Para mim, -ã- decisão do egrêgio TSE, -consagrando a incorPoração, não
foi ditada só pela sabedoria jUrídica e pela firme posição de independência
dos seus membros filiados ao Poder Judiciário. Foi também acurada reflexão
sobre o momento político nacional, sobre a necessidadedeavigorar e cons.b.lidar as conquistas democráticas e dos instrumentos indiSpensãveís para esses
fins. Diria meSmo que antes dos juristas, votaram os cidadãos, e que os eminente~ prolatores dos votos vendidos teriam se pronunciad9 de_outra maneira
se neles não tivesse falado u-m pouc-o mais alto o apego do homeiri-da: lei à
dogmátíca dos textos.
Pessoalmente fÚi bipartidaristá corri o sistema-de sublegendas. Poderia
ser o nosso-regime eleitoral, desde que não impo-sto-por legislação coerCitiva.
Poderia dar ao Brasil a ambicionada estabilidade política, como deu ao Uru~
guai, -desde quando lá instituído ein 1835, até que, hã poucos anos, eliminado,
corno a própria democradã, ma-S poi- raZõeS outras que não coriseqíientes do
bipartidarismo. Hoje e neste momento, por indispensável prudência, como
político, proclamo-me, consoante manda o Presidente, pluripartidarista, até
mesmo-com 5 partidos. Mas;- por- outro lado, não se sustente, e sobretudo não
seja motivo para ameaças a nossa deniocracía nascente, que 5 partidos não
qualificam o pluripartidarismo, e mesmo, digo mais, o polipartidarismo, tão
só porque, _dos cinco partidos, dois são os mais fortes. Pois é, exatamente,
essa composição e é essa proporção de forças partidárias, que existem e funcionam, sem percalços nem abalos, nas grandes democracias ocidentais.
É mesmo a regra: dois partido_s maiores, dois ou três menores e alguns ou
muitos pequenos partidos. Alternam-se no poder conforme a maioria absoluta, ou relativa que alcançam, nos pl~itos eleitorais, e as alianças que conseguem formar, arite~ _QU após as eleições.
A -prova provada de que as democracias liberais são isso, só isso, nem
mais nem menos dõ qu_e_ isso. está na leitura da_c:omposição dos seus quadros
partidários, por um lado, e por outro, na constatação das estatísticas eleitorais.
to caso da democracia alemã de nossos dias. Hâ dois grandes partidos e
dois outros menores. Estes, com pequenas representações no Pãrlamento, só
adquirem expressão política pelo q_~ase completo equilíbrio d3 força eleitoral
de cada um dos maiores partidos. Assim, no pleito de I 976, o SPD teve 42,6%
dos sufrágios e 214 cadeiras no Parlamento; a CDU (União Democrática
Cristã) 38% dos votos e !90 cadeiras. A CSU (União Social Cristã) e o FDP
(Partido Liberal Democrata), respectivamente 10,6% e 7,9% dos sufrágios e
53 e 39 assentos no Parlamento. A aliança SPD e Partido Liberal constituem
o Governo, com apenas 10 vOtos de maioria- estãvel e dinâmico. Os peque-
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nos partidos, de direita e de esquerda, alguns radicais, obtiveram a margem
irrisória de 0,9% dos votos.
Não é diferente o que se-passa nas outras democracias européias, mutatis
mutandis, é claro.
Esse quadro partidário que se repete e as co-mbinações entre partidos que
se fazem, girando os partidos menores e os pequenos em torno aos poderosos
núcleos de atração dos grandes partidos, permitiu a Duverger sustentar uma
outra regra no que concerne aos sistemas eleitorais_(que como toda regra admite exceções): onde não há bipartidarismo de direitp, há o bipartidarismo de
fato. As alianças são feitas sempre, antes e para as eleiçÕes, ou _depciis, para a
composição do Governo.
__
Quando o preclaro professor francês põ"e dC Iãdo o polipartidarismo, que
é a tendência à extrema multiplicação dos partidos, não o faz por mera preferência doutrinária, e sim poruqe a: experiência veni mostrando, que, onde
onde há mais de quatro partidos, do 59 ou no mâ_Ximo.do 69 em diante,__ nã_o há
mais o que se possa consider~r como partido político, mas apenas pequenos
grupos,de ínfima expressão_ eleitoral, e por isso, não representativos, iristáveis
e efêmeros.
Vamos às provas. Em Portugal em_l976, o~_dC?i~ rnaioi_es partidos, o Socialista c o Popular Democrático, tiveram 34,87% e 24,31% dos sUfrágios; os
dois menores._ Centro Democrático So~ial e PC, respectivamente; 15,96 e
14,42%; e os colocados em 59, sexto, s~timo e demais posições, 1,67%! 0,77% e
0,66%. Na Turquia ainda democrática: de 1977, o P. Republicano Popular,
41 ,4%, o P. da Justiça 36,9%, o de Salvação Nacional, 8,6% e o de Ação Nacional 6,4%. Do_ quinto colocado em di~nte, des~e 1,9% num descenso até
O, I%. A Áustria é pluripai'tidária com três agremiações, sendo que a terceira,
em 1975, teve apenas 5,41% dos votos. A velha a democ_!a~íssima S~_!ç~- con1
II Partidos concorrendo ao pleito de 1975, conta com três P_artidoS-de-forças
equilibradas, com dois outros menores, aqueles com rriais de 40 assentos no
Conselh9 Federal cada um, estes com 21 e 11 cadeiras e oS d~!Jlais ço_m 61ugares até um só. Pergunta-se: o polipartidarismo fortalece, ou--anemia os partidos políticos? Aí estão as provas de que nem é preciso pensar, senão, e tão só,
não usar de má fé, para a resposta certa e honesta.
A França, conhecemos bem, teffi qUatro grandes Partidos, que nas
eleições se aglutinam em dois- Esquerda e Centro. Erii. 1978, o Partido Socialista e o Comunista, tiveram 43,2% dos sufrãgiqs e a T)nião pela República
e U. Democrática Francesa 44, I%. Os pequenos partidos em número de 5
conseguira de 3,3% a 2,1 %. E enxamearam em torno do Centro para formar o
governo Giscard D'Estaing. No pleito de 81_ deu-se o m~smo, só que com a vitória da Esquerda, e a maioria absoluta dos Soci:;!.lis_ta$ às custas do declín.io
eleitoral do PC.
Finalmente, a Itália. Em 76. a DC obtinha :is,9%,o PC! 33,8% ~o Partido Socialista, 10,2%. As restaf~:~es oito agremiações, ãpefias conseguiram de
6,6% e 3,1% até o mínimo -de 0~8% e 0,2%. o-nàe ·a: '1 verdade". proclamada
mas não demonstrada, de que o pluri-polipartidarismo fortalece os Partidos?
Aí está comprovado, que, querer, e o que pior é, ini.por, a eXistência de
mais de quatro Partidos Nacionais- não é, n~unca foi ejàinais serâ, em qualquer nação éíviliz;ada e democrática do mul}do, for~~l6cer o partido Político,
senão, e na verdade, enfraquecê-lo, pela pulverização, ou màfá-lo pela inanição e inesmo pelo ridículo.
Pelo exposto, o que se evidencia é que o PMDB engrandecido pela incorporação, não ameaça o pluripartidarismo, mas ameaça, sim, o monopólio do
poder pelo PDS que se retivesse esse monopólio, ele e o Governo é que
ameaçariam o pluripartidarismo, instituindo, de fato, o monopartidarismo.
O autoritarismo e o seu Partido, em ação recíproca, sustentar-se-iam mutuamente, para a detenção permanente do poder - um Estado dentrO do ES-tã.do.
A Nação,· o povo: as i~;._ituiçõe:divreSe ·derriàêfãtlcãS,1ic~n;_-a-dever esse
favor ao PP e ao PMDB: sob a capa mistificã.doi"ã. de um pluripaÍ-tidariSI-riO de
fachada, foi quebrada a continuidade do mqnopólio do poder.
Marchamos para a liberdade politica não porque o Presidente a inscreveu na sua Mensagem, expressão que os seus ouvidos ouvem mas a sua boca
não fala,.e sim porque as Oposições por um ato de coragem e descortino, e a
Justiça porque decidiu que basta de arbítrio, já transformaram a.s veredas
tímidas em busca da autên_tica democracia, em larga estrada a que os descaminhos, as burlas e as inventivas dos leguleios palaciaO.os, não inafs conseguirão opor barreiras.
Em Portugal, em 1976, os doís maiores partidos, o Socialista e o Popular
Democrático, tiveram 34,87% e 24,31% dos sufrágios. Deixando-se os
quebrados, os dois menores: CentroDemo_cráti~9 Social e PC_ respectivamente, 15,96% e 14,42% e os colocados em 59, 69_!!_79 e qer~al~ p-osiçõC:s, desde 1,67
até 0,77% e 0,66%. Vejam bem; todos os Partidos do-59~ lugar em dianté, o
mais votado teve I,67% e o menos votado 0,77%. Eis a que leva o pluriparti-
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darísmo que o Governo quer agora impor, em desespero de causa, à Nação
brasileira e à nova democracia brasileira.
Na Tllr((úia, ai.nd·a' demOcrátic"â, de 19"77,-o Partido Republicano Poular
obteve 41,4% dos votos, o Partido da Justiça 36,9%, o de Salvação Nacional
8,6% e o da Ação Nacional 6,4%. Do 59 colocado em diaQte, desde 1,9% num
descenso até 0,1%- um décimoporcerito da votaçã_o :-repitamos- do 59
em diante desde 1,9% até 0,1%. A Âustría é pluripartidária com 3 agremiações. Os políticos lá têm juízo ·e têm o sefíso ·da realidade política e social.
A Ãustriã ·é ·pluripârtidária corri 3 agrerriiãções·sendo que a terceira obteve
5,41% dos votos.
A velha, a democra~íssima Suíça, com 11 Partidos concorrendo ao pleito
de 1975, tem "3 partidos cOm forças--equilibradas, com dois outros menores;
aqueles, os maiores, com· mais de 40 assentos no Conselho Federal cada um;
os menores com 21 e li cadeir_as, respectivamente. E todos os demais Partidos, quer dizer, os outros 7 Partidos contam apenas com 61ugares, até um só.
Pergunta-se: O poliparttdarismo fortalece ou loi'naanêmicos os Partidos
políticos? Aí estão-as prov·as. E não é preciso pensar, para concluir senão tão
só não usar de má fé para ter a resposta certa e honesta.
A França- conhecemos bem- tem 4 grandes Partidos que, na verdade, se reduzem a dois: -o da direita, O do centro, e o da esquerda.
Em 78, o Partido Socialista e o Comunista tiveram 43,2% dos sufrágios e
a União pela República e a União Democrática Francesa 44,1% e, com essa
diferença de 0,9, elegeram Giscard D'Estaing.
Os pequenos Partidos, em número de cinco, conseguiram desde 3,3 a
2,1 %. Podemos chamar a esses Partidos políticos de simples grupos instáveis,
- éTêineroS- como diz Duverger- que existem hoje ç amanhã não têm mais
razão âe existir.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V. Ex• um aparte?

OSR. JOSE FRAGÊLU-Dm momento só.

No pleit"d (le 81' deu~se- o ~meSmó, SÓ que com a vitória da esquerda e a
rna"íoria absoluta dos socialistas, às custas do declínio do PC francês.
-Com muito prazer ouço V. Ex•, meu caro Senador Dirceu Cardoso.

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador José Fragelli. Exalta-se sempre
o Senado quando V. Ex~ fala, não somente pela sua presença na tribuna, mas
pelo que fala.
O SR. ~JOSÉ FRAGELLI- Obrigado. ~

O Sr. Dirceu Cardoso- Já nos acostumamos a ouvi-lo. Sempre são judi·
ciosas e profundas as-ConSide"rãÇões que V. E~~ traz para a tribuna. Agora,
hÔje, infelizmente, com a ·ausêri.cii da Liderança do Partido do Governo, V.
Ex~ está fazendo um exame da vida partidária em todo o mundo ou, pelo menos, do mundo ocidental. .Passou voando_- na expressão de Guiina-rães Rosa
-sobre vários países, analisando o fenômeno do pluripartidarismo. Eu já fui
Deputado de uma Câmara, aqui, com 13 partidos...
O SR. JOSÉ FRAGELLI -Muito bem. Exato.

O Sr. Dirceu Cardoso-, .. e, hoje, Senador vê V. Ex•, com 5 e podemos,
corno V. Ex• está analísindo, fria e até filosoficamente, o que é o que representa o pluripartidarismo, de vitalização da democracia brasileira. EsSe é um
discurso elevado e V. Ex• é um pensador polítiCo que_ está falando ao Senado
da República.
V.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Muito obrigado e é muita generosidade dt
-

Ex~.

O Sr: Dirceu Cardoso- Pena é que não esteja aqui a Liderança do Partido do Governo, que ela e&teja ausente para ouvir essa conceituação alta, elevada, e)Jl que está passando de um paÍs a outro, e examinando a situação partidária do ~undo ociden_tal, destacando o que:_ é g pluripartidarismo, que não
se-reSume; apenaS, -ein -menos um partido,· ma-5--que·qualquer número deles,
mais de dois, vitaliza, dinamiza, dá corpo e alma à democracia.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Agradeço o aparte de V. Ex•, sempre fazendo referências que não mereço ...

O Sr. Dirceu CardõSõ - Justas, justas.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- ... pela bondade e pela amizade que nos li,. gci: M·aS a min.ha te-se é, sobretudo, esta: a legislação eleitoral que o Governo
quer impor não é para fortalecer cada um e todos os Partidos políticos, não é
para dar substância partidária ã nova democracia brasileira, mas é para nos
levar ao polipartidariSmo, àquela extrema diluição dos Partidos a que alude
_Maurice Duverger, e que serhpre acilba propiciando a existência de um só e úniCci-- Partido. Recebe:O_do o _J)D_S todqs os vícios do regime autoritário,
habitou~se a dominar, sozinho e sem maiores esfo"rÇos, e~ sobretudo, sem
atender_às legítimas reivindiCações PoPulares~ a dorrlínar o cenário político

_~
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L~(S_~~-o--Il~)------------------------------~M=a~r~del9'
nacional e não se apartar do poder. É a isso que o Governo e o PDS querem
nos levar, a enfraquecer todos os Partidos e a fortalecer a u-m ?mico, o Partido
do Governo, através· do polipartidarismo, e não do pluripartidarismo porque,
o que o __Governo quer, na verdade, é o monopartidarismo.

O Sr. Luiz Cavalcante -

V. Exf- permite urri aparte, nobre Senador?

O SR. JOSI:: FRAGELLI -

COm muita honra, ·nobre Senador.

O Sr. Luiz Cavalcante --V. Ex• falou em DuV_erger e, po_~ Uma associação de idéias, me lembrei do compatriota dele, R.ãymonél Aron, que esteve
recentemente no Brasil, ocasião em que declarou, em uma de suas conferências: "O dever dos goVernantes à_nãQ somente melhorar o bem-estar cte seus
governados, _mas torná-los, também, mais virtuosos". E, agora, concluo eu:
não é com casuísmos que tnelhor.amos "as virtudes de. ríinguêffi. Mufto obrigado. i Muito bem!)

O SR: JOSÉ FRAGELLI- Muito obrigado por V. Ex• dar o apoio da
sua autoridade de homem e de político as minhas modestas· considerações.
Tenho aqui, Sr. Presidente, um levantamente da força das legendas partidárias, de janeiro deste ano, rios EstadOS. Se Pudesse aqui mencioná-las todas
veríamos que também no País tínhamos dois grandes Partidos: o-PDS, segundo o levantamento, com certa maioria sobre o PMDB, i estes dois Partidos
corTI grande vantagem e grande margem de votos a maior sobre os Partidos
menores. Repetindo, assim, as mesmas estatísticas, se bem as analisarmos,
dos quadros partidários e dos resultados eleitorais das democracias ocidentais, que menciOnei. Lá e cá, bipaitidaríSrrio, pluripartidarism6, polipartid3rismo, apresentam as mesmas caracterfsticas e n·ão menteril-as tendências do
povo nesse apoio de sempre se dividir, sobretudO em torno dos dois núcleos
partidários mais poderosos.
-

O Sr. Bernardino Viana -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Com muito prazer, nobre Senador Bernardino Viana.
. O Sr. -Bernardino Viana- Só queria lembrar que a nossa lei de reformulação partidária, para que os partidos não tivessem VTda efêmera, existênci~
efémera, ca·mo vem acontecendo em alguns pafses da Europa, fixou que os
partidos deveriam obter 3% em, pelo -meôos, nove ·EstadOs da Federação, e
5% de todo o eleitorado brasileiro, exatamente para que não tivessem existência efêmera. Muito obrigado pela atenção.
O SR. JOSI': FRAGELL!- v_ Ex• tem razão, mas eu diria que, analisando este quadro que tenho em mãos, V. Ex• verã que- os pequenos Partidos
têm, em mtiitOS Estados, urna representação, através de um apoio popular
mínimo. Um deles, por exemplo, em Pernambuco, que era o PP, apenas 1%.
O PT. também com I%; o PDT com 3%. O PDT, em todos os Estados, menos
dois, conseguiu Percentagens que fazem dele, il.ão um Partido, mas um sim:.
pies grupo político; 2%, 3%, 2%, 1%, 3%, 2%, f%, 1% e 1%, mesmo· com essa
legislação a que se refere V. Ex•
Pois bem, o que querem fazer o Governo e o Partido de V. Ex.'? Diminuir
essas exigências legais para poder, dizem as fontes palacianas e do PDS, fortalecer os pequenos Partidos. :1: por isso que digO a V. Ex• que nós, já vivendo
um polipartidarismo de enfraquecimentO de todos os partidos, menos dois,
vai nos levar a uma diluição dos partidos, com apenas· a sobrevivência real
dos dois maioreS.
O Sr. Agenor Marfa - Permite V. Exl-um aparte?
O SR. JOSI': FRAGELLI- Pois não.
O Sr__ .iJ.ge1wr Maria- Senador José Fragelli, o Governo achou por bem
acabar com os Partidos, afirmando que tinha interesse em- desenvolver o pluripartídarismo no Brasil. A medida tinha como objetivo tão-somente dividir a
Oposição brasileira. Mas o Governo achou pOuco _a divisãO da Oposição brasileira, e criou a vinculação total de votos, porque seria uma fórmula mais fácil para que ele pudesse se eternizar no poder, que é o que ele deseja. Mas, a
repulsa do povo brasileiro, por um Governo que não tem a rilíniina capacidade para dirigir os destinos da Nação, é tão grande que, mesmo assim, ele está
sentindo que vai perder as eleições. Então, o que ele procura fazer hoje? Cria
um prazo de 6 meses, dando, com isto, a oportunidade aos seus cabos eleitorais de, com o dinheiro do povo, que falta na mesa do povo, comprar os chefes políticos do interior. Existe, como a lei determina, sublege-nda para prefeito. O _camarada pode sair do PM DB, m-as itã-o pode s-ã.ir do PDS". No muilicípio onde o PMDB é forte, eles vão comprar a peso de ciuro aquele candidato
mais popular do PMDB que pode sair para uma sublegenda do PDS. A vinculação total dos votos é a municipalizaÇão das eleições deste PaíS. Na hora
em que ele compra os candidatos a prefeito, a eleição já está munidj:lalízada
através da vinculação. Assim, ele conseguirá, talvez, e mesmo assim acredito
que ele perca. De fõimã Qtie, no meu entendimento, SenadOr José Fragelii, o

Governo está queref!do prostituir o quadro eleitoral das eleições de 1982
Mas tenho a impressão de que ele vai ter que ficar só na vontade, porque nãt
conseguirá prostituir um_ povo que:: sofre, ~a carne, a insensatez e a falta d·
critérios na administração_ do País, que hoje se vê por toda a Nação
--Congratulo-me com V. Ex• e poSso afirmar que responderemos nas urn:~s
através do povo sofrido, a este Governo que não está sabendo dirigir os desti
nos desta Nação. Muito obrigado.
- O SR. JOS~ FRAGELLI -Muito obrigado pelo honroso aparte de V
Ex' E tenho duas considerações a fazer. A primeira é que acredito, também
na derrota do Governo, porque acredito na coragem cívica do povo brasilei
ro, a mesma coragem que tiveram as lideranças do PP e do PMDB, enfren
tando todas as a~eaças para fazer a incorporação; e, segundo, pOrQUe aquel:divisão d?s partidos, de acordo com o velho lema ..dividir para reinar", aque
la divisão dos partidos, não somos nós que afirmamos, mas ê o eminente Ge
neral Golbery que, na introduçãO à segunda edição da sua GeopoUtica-;Con
louvável honestidade e franqueza, diz, com todas as letras, que as manobra,
do_ Governo visavam tão~somente isto: -pUlveriZar as oposições, a·través (1:
multiplicação dos partidos.
O Sr. Humberto Lucena - Muito bem!
O Sr. Dirceu Cardoso --Muito bem!

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Quero terminar, Sr. Presidente, pelo expos·
to., o que se evidencia é que o PMDB, engrandeCido pela incorporação, não
ameaça o pluripartidarismo, mas ameaça, sim, o monopólio do poder pelo
PDS, que se retivesse esse monopólio, ele e o governo é que ameaçariam o
pluripartidarismo, instituindo de fato o monopartidarismo.

O Sr. Humberto Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELL! -

Pois não.
O Sr: HU»ibertá Luúli.Q -'Antes que V. Ex• desça da tribuna, desejo,
também felicitá-lo pelo seu judíCíOso prOnunciamento. V. Ex• produziu um
discurso meditado", que faz jus á Sua inteligência e- à sua-cultura ...
O SR. JOSÉ FRAGE.LLI -

Muito obrigado. É bondade de V. Ex•

O Sr. Humberto Lucena- ... e que bem revela a sua nítida vocaÇão de

pensador político. V. Ex• fez um diagnóstico da situação dos partidos do
mundo, parã. conc1uir com o caso brasileiro. E, agora, quando V. Ex• estâ na
sua peroração, eu diria que está aí evidenciada, também, a teimosia do Govet:no, em querer fazer uma democracia sui generis, urna democracia surrealista no Brasil, em que tudo é possível menos a rotatividade do poder.
O SR. JOSÉ FRAGELL! - Perfeito. Menos a alterância do poâer.
Concluo, Sr, Presidente.
O autoritarismo e ó seu Partido, em ação recíproca, sustentar-se-iam
mutuamente, para a detenção permanente do poder, formando, na verdade,
um Estado dentro do Estado.
A Nação, o povo, as instituições livres e demociáticas ficãm a dever esse
favor ao PP e ao PMDB: sob_\1 capa mistificadora de um pluripartidarismo de
fachada, foi qu6briidã a CoOtinuidade do monopólio do poder,
Marchamos para a liberdade política, não porque· o Presidente a inscreveu na sua Mensagem, expressão que os seus ouvidos ouvem mas-a sua boca
não fala -liberdade política- e sim porque as Oposições, por um ato de coragem e: de: descortino, e porQue a Justiça decidiu dar um basta_ ao arbítrio, e
transformaram as veredas tírriidas em busca da autêntica democracia, em larga estrada a que os descaminhos, as burlas e as inventidas dos leguleios palacianos não mais conseguirão opor barreiras. (Muito bem! Palmas.)
DiscuRso PRoiiuNàADo PELO sR. BERNARDiNo
VIANA NA SESSÃO DE 9.3.82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃ O DO ORADOR. SERIA PUBLICA DO POSTERIORMENTE:

O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
-- Foi lida ontem, no Congresso Nacional, Proposta de Emenda à Constituição i1 9 l, subscrita por 48 Srs. Senadores e 325 Srs~ Deputad~s, que dâ
nova redação ao art. 206 da Constituição Federal.
A emenda exClui das oficializações cartorárias os Ofícios de Notas, Protestos_de Títulos, Registras Públicos, Registras de Distribuição, que se fará
por lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, no interesse
público e disponibilidades financeiras do Distrito Federal e dOs Est.ldos. Enquanto isso, os Est_ados, bem como a União, no que tange ao Distrito Federal
e Territórios, atraVés de suas_ Organizações Judiciárias e leis Iocitis, baixarão
normas sobre criação e desmembramento de serventias, regime jurídico dos
servidores e demais matérias de sua competência.
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Além do mais, fixa- norril.aS para o preenchimento do cargo do Titular
serventias judiciais e extrajlldiciais ou demais serventuãrios.
Como se sabe a Emenda Constituicional n9 7, de abril de 1977, alteran-

:o a Carta vigente,' previu a oficialização dos cartórios. Mas, até hoje essa o fi:
,;alização não se efetivou, porque não foi enviada, votada e sancionada le1
ielegada que deveria cuidar desta matéria. E assim, hoj~, -~o Bras!l, Jl~S te':llo_s
,~rca de duas mil serventias não providas pelo Poder Público fefderal,_ estalual e muniCipal, conforme o caso.
O projeto se norteia, pois, basicamente, atendendo,
tros, aos seguintes aspectos político-sociais:

ent~e

ou-

a) o aproveitamento do Substituto, tendo em conta que o
princípio constituciohal da autonomia do~ Estados-Membros para
legislar supletivamente sobre registres públicos e tabelionatos, estabelece o decênio como gerador de estabilidade_fl,lnc!~º--Jt~l~_ Afinal, a
ascensão e progressão funcionais são um anseio de todo servídor ~e
qualquer natureza;
b) o incontestável aspecto prático da efetivação do interino
que preencha os requisitos próprios da classe;
c) a manutenção da situação dos atuais titulares, de resto, judiciosamente assegurada pelo indigitado art. 206;
d) autonomia aos Estados para legislar, res~ecti~am~nte, em
sintonia com as peculiaridades e necessidades locais cuJaS d1vergên-:
cias são-observadas, inclusive no tocante_ à nomenclatura referente à
classe.

Advirta-se que a ofic_iali~ação continua prevista no tetxto constitucional, pendente de simples regulamentação. Queremos .apenas,
com a presente proposta, tornâMla mais fácil, inclusive pelo respeito
à autonomia dos Estados e às situações ~nstituidas.
Esperamos, pois, que o Congresso Nacional no cumprime:nto
de sua mais alta missão legiferante, sempre coerente com a sua consciência jurídica, aprove a proposta em causa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Ata da 38• Reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN
Aos vinte e um dias do mês d~ dezembro do ano de mil novecentos e oienta e um, às 9:30 horas, na sala de reuniões da Dirêtoria-Executiva do
·RODASEN, reúne-se o Conselho de Supervião do PRODASEN, sob aPre.idência do Dr. Aiman Guerra Nogueira da Gama, Diretor~Geral do Senado
·ederal e Vice-Presidente do Conselho. Presentes os Çonselheiros Pedro Ca·alcanti D'Albuquerque Netto, Nerione Nunes Cardoso, Luiz Carlos Lemos
-~e Abreu e Ruí Oscar Dias Janiques. Abrindo os trabalhos o Senhor Presilente pergunta aos presentes sobre a necessidade de_ ser feita a leitura da Ata
)::~_ reunião anterior, tendo em vista que a mesma foi distribuída com antece:ência. Os Senhores Conselheiros dispensaram a leitura da mesma que é colo-:ada em votação e aprovada por todos os presentes. Pass~-se, em seguida, ao
.egundo item da pauta, referente a situação funcional do Sr._ Eduardo Jorge
:aldas Pereira, o qual foi encaminhado ao Conselho pelo Senhor Presidente,
~nadar Itamar Franco, em vista da correspondência do Sr. Diretor''xecutivo, CT-DEX/SEN-314/81, datada de 07/I0/81. O Dr. Aiman GuerJ. Nogueira da Gama utiliza-se da palavra como relator da matéria, lendo,
ütegralmente, o seu parecer. O assunto é amplamente discutido pelos Srs.
:onselheiros, resolvendo o Conselho baixar a seguinté decisão. "Decisão do
:onselho de Supervisão.- O Conselho de Supervisão do PRODASEN, por
_manimidade, em Reunião realizada dia 21 de dezembro de 1981, houve por
_,em aprovar o parecer do Relator, no processo de interesses_ de Eduardo Jor-..e Caldas Pereira, ex-Diretor Executivo do PRODASEN, entendendo mais
.:J.Ue o seu posicionamentO como "Consultor" do PRODASEN ~nulo, ante o
::lisposto no art. 485, §§ 19 e 29, do Regulamento Administrativo do Senado_
t--ederal, que não lhe permite ocupar outra relação empregatícia senão o preM
visto, no de Diretor-Executivo. O Senhor ViceMPresidente, ,no exercício da
Presidência;.desgina o Dr. Pedro Cavalcanti D' Albuquerque Netto para estujar a reformulação da legislação do PROOASEN e preparar minuta do Pro;.:to de Lei e do Projeto de Resolução, relativo à criação e estruturação do
:argo de Direlor-Executivo do PRODASEN, DAS-S no quadro permanente
::lo Senado Federal. Brasília (DF), 21 de dezem.bro de 1981 ".Dentro domes-
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mo assunto, situação funcional do ex-Diretor Executivo do PRODASEN, é
colocado em apreciação o processo PD067/81-3 que encaminha avaliação do
seu- Prênli6 de-Pi-oduüvídade e seu pedido de prazo para recurso, contendo
parecer da Consultorira Jurídica do PRODASEN. O Senhot: Presidente designa para relator o Conselheiro Dr. Ped,ro Cavalcanti D'Albuquerque Netto.
Passa-se em seguida à apreciação do processo PD0719/81~1 referente ao exDiretor-Executivo no que diz respeito ao gozo de recessos anteriormente não
gozados. Colocada a matéria em apreciação_ o Conselho decide, por unanimidade, que a mesma já teve deliberação quando foi analisada a situação funcional do requerente. PassaMse então à apreciação do terceiro item da pauta
Constante dO processo PDÜ64I/81Ml relativo a Prestação de Contas do FUNDASEN, referente ao perfoao de 26/08/81 a 30/09/81. O Senhor Presidente
franquia a palavra ao relator do processo, Conselheiro Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu que lê o seu parecer favoráver à aprovação da mencionada
Prestação de Contas em vista também do Parecer, favorável, do Senhor Auditor do Senado Federal conforme _consta no processo. O assunto é colocado
-em discussão pelo Senhor Presidente. Não havendo quem o queira discutir, é
o parecer do relator colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade
pelos presentes. E então colocado em apreciação o item quarto da pauta
constante do processo PD0689(81-5 referente ao Relatório M_ensal Orçamentário e Financeiro do FUNDASEN, relativo ao mês de outubro de 1981. A
palavra é concedida ao Conselheiro Dr. (_uiz C<irlo.s .Lçmos de Abreu que lê
seu parecer fãvorável à- aprovação do mesmo: o assunto é colocado em discussão e não havendo quem o queira discutir, passa-se à votação do parecer
do relator que é aprOvado por unanimidade. O Senhor Presidente coloca em
seguida em apreciação O item- quinto d-a pautá do processo PD0361/81-0, referente à Proposta Orçamentária do FUNDASEN para o exercício de 1982 e
atualização do OPI 82/84. É dada a palavra ao Conselheiro Dr. Luiz Carlos
Lemos de Abreu que lê seu parecer favorável à aprovação da proposta apresentada. O' assunto é colocado em discussão e não have_ndo__ quem o queira
discutir passa-se à vota_Ção do parecer do relator que é aprovado por unanimidade. Passa-se à apreciação- do item sexto da pauta constante do processo
PD0663/81-6, refente à Segunda Reformulação do Orçamento Interno do
FUNDASEN, relativo ao exercício financeiro de 1981. No processo consta
parecer favorável do relator, Conselheiro Dr. Luiz Cãrlos Lemos de Abreu,
sendo trazido ao Conselho para referendar a aprovação dada pelo Senhor
Presidente do Conselho de Supervisão, Senador Itamar Franco. Colocado em
votação, o Conselho .decide, por unanimidade, referendar a decisão do Sr.
Presidente do Conselho de Supervisão, favorável à aprovação da Segunda
Reformulação do Orçamento Interno do FUNDASEN para o exercício financeiro de 1981. É colocado em apreciação <i-item sétimo da pauta, requeri~
mente do Servidor Hércio Afonso de Almeida relativo aos seus direitos à aju:da de custo quando do seu retorno ao País e constante do processo
PD0259(8I-9. Serve áinda de subsídios à análise do assunto os proces~os n9s
PD0652/78-2 e PD0737 /78-8 referentes à viagem do servidor ao exterior para
fazer curso de mestrado. A palavra é concedida ao relator do processo Conselheiro Dr. Pedi'o Cavalcanii D'Ãlbuquerque Netto que lé o seu parecer concluindo pelo indeferimento do requerimento do servidor. O parecer é colocado em discussão e em seguida em votação, sendo aprovado, por unanimidade, pelo Senhores Conselheiros. Passa-se então ao item oitavo da pauta constante da Exposição de Motivos do Dii'etor Execu_tivo EM-002/81 que propõe
reajuste e mudanças na política salarial do PRODASEN baseado em Pesquisa Salarial do Mercado de Trabalho. O Dr. Aima-rr-ouerra Nogueira da Gama, relator da matéria lê o seu parecer concluindO, faVoravelmente, pela
aprovação da proposta do Diretor-Executivo do _PRADASEN. O assunto
passa à discussão, sendo solicitado por vários Conselheiros esclarecimentos
ao Diretor Executivq sobre a proposta apresenlad_a. O parecer do relator é
colocado em votação, sendo aprovado, por unanimidade, pelos Senhores
Conselheiros e sendo baixado o Ato no 003/81. O Conselho decide ainda, por
unanimidade, que seja revisto o Sistema de Avaliação e Promoção do PRQDASEN com vista ao preenchimento dos níveis II a 20. É colocado em seguida à apreciação o item nono da pauta ·constante do processo PD0435/8I-3
sobre a aquisição de Moduladores de Sinais (Modens) para a Seção de Histórico de Debates da Câmara dos Deputados. Dada a palavra ao relator do
processo, Conselheiro Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu, este lê o seu parecer,
favorável, à aquisição dos Moduladores de Sinais. C.olocado em votação, o
parecer do relator é aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerra a reunião. E para coóstar, eu Ana Maria Merlo
Marengo, Secretária do Conselho lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Senhor Presidente e demais Conselheiros. Brasília, 21 de dezembr9 de 1981.
- Aiman Guerra Nogueira da Gama, - Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN em exercícío- Pedro Cavalcanti 0' Albuquerque Netto
- Nerione Nunes Cardoso - Luiz Carlos Gomes de Abreu - Rui Oscar Dias
Janiques.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constitu1ção, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1982
Aprova o textO do Decreto-lei n9 1.874, de 8 de julho de 1981, que ~'dispõe sobre o reposicionamento de servidores pertencentes às Categorias Funcionais que especifica e dá outras prol·idências".
Artigo único- É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.874, de 8 de julho de 1981, que "dispõe sobre o reposicionamento de servidores pertencentes às Categorias Funcionais que ·especifica e dá outras providências".
Senado Federal, 11 de março de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Congresso Na~ional apr4?vou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constíiuição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE 1982

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.875, de 15 de julho de 1981, que "dispõe sobre a simplificação de normas gerais de direito financeiro aplicáveis a Municípios com população inferior a 50.000 ( cinqüenta mil) habitantes.
Artigo único- É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.875, de 15 de julho de 1981, que "dispõe sobre a simplificação
de normas gerais de direito financeiros aplicáveis a Municípios com população inferior a 50.000 (cinqUenta mil) habitantes".
Senado Federal, II de março de 1982. - Senad.or Jarbas Passarinho. Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 12• SESSÃO, EM 11 DE MA-RÇO DE 1982
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Apelo ii Receita Federal no
sentido de que seja sensível às alegações apresentadas por médicos e den-

1.2.1 -

goiana de alho com a_ importação do produto.

-

Leitura de Projetos

Projeto de Lei do Senado n9 14, de 1982, de autoria do Sr. Senador

Franco Montoro, que estabelece correção mone_tãria quando bouver atraso no pagamento do salârio.
-Projeto de 'Lei do Senado n9 15, de 1982, de autoria do Sr. Senador

Nelson CarneirO, -que- infroduz alteração na Lei n9 5.890, de 8 de junho de
1973, na parte em que estabelece critérios parã Os cálculos dos valores de
benefício de prestação continuada.
1.2.2 -

Discursos do Expediente

tistas faltosos com o fisco.
SENADOR LÁZARO BA RBOZA -Prejuízos advindos à produção
SENADOR ADERBAL JUREM A- Auspiciosidade do regresso ao
País do Sr. Moura Cavalcanti, eX-Governador de Pernal}'lbuco.

SENADOR DIRCEU CARDOSO -Inicio das atividades da Usina

Nuclear de Angra I.
SENADOR JOSÉ L/NS- Telex recebido do Governador Ary Valadão, enfatizan-do a necessidade da brevidade da apreciação, pelo Senado,
de pedido de empréstimo formulado pelo Estado de Goiás.

SENADOR AGENOR MARIA -Telegramas recebidos de asso-

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Ctise previdenciãria.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Apreciação do quadro

ciações de classe d_o País, de protesto pelas alterações introduzidas na Le-gislação da Previdencia Social.
- -

poHtico-sócio-econômlCo do Paísl ao assumir S~ Ex•, em carãter f~Hmal, a
Liderança da Bancada do PMDB no Senado.

gando da Presidência sobre a não colocação no cale_I'}dârio de votações _d9

SENADOR AFFONSO CAMARGO, em questão de ordem- Inda-

466

Sexta~feira

12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ão 11)

corrente mês da Proposta de Emenda à Constituição n~' 62/81, que trata
do reajustamento semestral para servidores públicos.
1.2.3 - Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n"' 16, de 1982, de autoria do Sr. Senador
Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho. 1.2.4 -

Requerimento

N<1 39/82, de autoria do Sr. Senador Dinarte Mariz, solicitando a
transcrição nos Anais do Senado do editorial de''O_Globo", intítulado
''As'fronteiras do clero".
1.2.5- Comunicação da Liderança do PMDB na Câmara dos

Deputa~

dos
De substituição de membros em ComfSsão Mista.
1.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n~' 114/81 -Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto· lei n"' 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do Direito Tribu·
tárlo, e dá ou_tras providências. Votação adiada por falta de .. quorum",
após usarem da palavra os Srs. José Fragelli, Lázaro Barboza, José Lins e
Agenor Maria.
-Projeto de Lei do Senado n9 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"' 319/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifiCa- dispositivo d_a Consolidação das Leis do_ Trabalho
para firh de determinar que o pagamento por horas extras habituais também integre a remuneração. Votacão adiada por falta de quornm.

Março de 1982

-Projeto de Lei do Senado -ri, l64j8l, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado n'il 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Lei do Seriadon• 253/80, 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 salário deVia-o aos trabalhã.dores
avulsos. Votação ildiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nl' 362/79, de autoria do Senador Hum~
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n"' 6.718, áe f2 de-novembro de
1979. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri~
menlo n• 33/82.
-:-Projeto de Lei do Senado n9 309/79-, cio Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contábil e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n' 35, de 1982.
IA- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - DISCURSO.S PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES .

Do Sr. Dinarte Mariz, pronunciado na sessão ~e l0~3M82.
Do Sr. Lázaro Barboza, pronunciado na sessão de 4-3-82.
3 - MESA DIRETORA
4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-

RES
5 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PERMANENTES

ATA DA 12~ SESSÃO, EM 11 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão- Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDil:NCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO E CUNHA LIMA
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume - Alexandre Costa-- Luiz Fernando Freire- Alberto Sllva -_Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Agenor M;uia- Dínarie_Mariz- Martins Filho
- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- João Lúcio- Luiz Cava_lç_ante
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- DirCeu Cardoso- João CalmonMoacyr Da lia- Roberto Saturnino - Tancredo Neves- Amaral Furlan
-Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Valdon Varjão- José FragelliMendes Canale - Affonso Camargo.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos os seguintes _

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 14, DE 1982
Estabelece correção monetária quando houver atraso no pagamento do salário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jl' O art. 510 da Corisolidação- d-ãs Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto nl' 5.452, de )9 de maio de 1943, passa_a viger acrescido do segui_nte
parágrafo único: ·
"Art. 5!0. ··················-····~-~~-·-···········

d;

.... rP~r~~·r~f~-~ti~i~~~. N~~~~~~-· i~fri~~ê~~i~ d~·- di~~~;t~~ ~~ ~ ;;t~
459, além da multa prevista neste artigo, que-será devfda em função
de cada salário eOfatraso, os salários serão pagos acrescídoS de correção monetária."

Art. 29 O Poder_ Executivo, ou":ido o M_inistério do Trabalho, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art, 39 Esta lei entra em· vigor na data de sua publicação. Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
JustificaÇão
O presente projetO estabelece -correção monetária quando houver atraso
no pagamento do_ salário.
Em cbnsonâticia com as disposições constantes do art. 459, da Consolidação das Leis do Trabalho, quando o pagamento do salário houver sido estipulado por mês, deverá ser e_fetuado, o mais tardar, até o décimO dia útil do
mês subseqüente ao vencido. Quando houver sido estipulado por quinzena ou
semana, deve ser efetuado até o quinto dia útil.
A seguir, o art. 510, da CLT, preceitua~-que-pela infração das proibições
constantes do Título IV (no qual se insere o art. 459), a empresa fica rã sujeita
a multa de valor igual a um salário mínimo regional, elevada ao dobro no
caso de reincidência.
Tratã.Mse, a fiússb ver,-de penalidade excessivamente branda, que configura um autêntico conVite para-que muitas empresas paguem com atraso os sa(ários de seus empregados.

De fato, é prática de algumas empresas a aplicação das ~'erbas correspondentes aos salários dos trabalhadorrs nos chamados depósitos "over-night" e
"open-market", auferindo apreciáveis ganhos à custa dos ernpregados, que enfrentarn toda sorte de dificuldades em decorrência de perceberem seus salários
em atraso.
Com o objetivo de coibir tal abuso, que tantos prejuízos acarreta ao tra~
Oalhador, preconizamos, nesta proposiçãO, o acréscimo de parãgrafo único
ao art. 510, da Consolidação d~s Leis do Trabalho, estabelecendo que haverá
multa de um salário mínimo em função de cada salário em atraso, o qual serâ
pago acrescido de correção monetária.
A medida desestimulará uma prática conderiável e reverterá em benefício
_ da classe trabalhadora e da -paz soCial.
Sala das Sessões, lO de março de 1982. -Senador Franco Montoro
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§ 59 O valor mensal dos benefi~ios de prestação continuada nãp po_derã
ser iriferlõr aos seguintes peicentUatS~ eírt telação ao Valor do salãrio mínimo
mensal -ae ·adulto vigente ria localidade de trabalho do segurado:.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 5.452- DE I' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do
trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um m_ês, salvo no
que concerne a comissões, percentagens e gratificações.
Parágrafo único. Quando o pagamento houver sid~ estipulado por mês,
deverã ser efetuado, o mais tardar, até o décimo dia útil do mês subseqtiente
ao vencido. Quando houver sid_o estipulado por quinzena-ou-semana, deve ser
efetuado até o quinto dia útil.
Art. 510. Pela infração das proibições constantes deste Título, serã imposta à empresa a multa de valor igual a I (um) salário rriíriüiw regional, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações
legais.
(Às Comissões de Constituição e-Justiça,
de Finanr;as.)

ae Legislação Social e

PROJETO DE LEI DO SENADO N' IS, DE 1982
Introduz alteração na Lei n9 5.890, de8 de junho de 1973, na parte em que estabelece critérios para os cálculos dos valores de benefício
de prestação continuada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 39 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar
com as seguintes modificações:

"Art. 3'
§ 49 O salário de benefício não poderã ser superior a vinte ve~
zes o maior salário mínimo vigente no País.
§ 59 O _valor mensal dos ben_efícioS- de prestação continuada
não poderá, em nenhuma hipótese, ser infüio"f-a.O Valor do salário
mínimo menSal de adulto vigente na localidade de trabalho do segu~
rado.
·~·

•• • • •

~~·

• ••• • • •' •

~••

••-••• • •

••••·•~•r~rr:-~~·~~~•••

•• •••

•

Art. 29 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta
das fontes de custeio normais da previdência sOcial.
Art. 39 Esta lei entrará ein Vigor- ria -data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições- ein COntrário.
Justificação

Trata o presente projeto de lei de viabilizar uma das reivindicações mais
antigas das classes trabalhadoras, particularmente daqueles que se encontram
inativos e que, por força de anacrónicos disciplinamentos legais do direito
previdenciário, sãO forçados a s_obreviver com importâncias irrisórias,-íftcdm~
patíveis mesmo com a dignidade do trabalho jâ prestado.
Dita reivindicação tem merecido a aprovação de quantos congressos de
trabalhadores se realizaram e se realízam no País, particularmente no VII
Congresso Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, do qual resultou a Carta de Vitória e que ora vem de ser lembrado ao signatário do pre~
sente projeto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Energia
Elétrica e da Produção do Gãs, do Rio de Janeiro.
A fixação de um piso para os valores de benefícios de prestação continuada é uma das reivindicações ali discutidas e aprovadas e vai aqui reeditada.
Sala das Sessões, ll de março de 1982. - Nels_on _Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI NO 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Art. 39 O valor mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusi~
ve os regidos por normas especiais, será calculado tomando~se por base o _salário de benefício, assim entendido:
-

§ 49 O salãrio de benefício não poderá, em ·qtialquer"hípótese, ser-inferior ao valor do salãrio- mínimo mensal vigente no local de.trabalho do segurado, à data do início do benefício, nem superior- a 20 (vinte) vezes o maior sal~rio mínimo vigente no País.

(Às Comissões de CimsiitUiçdÕ e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)-,. Os projetes lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a Palavra ao nobr_e Sr. Sem~dor Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Vi_ Vemos momentos decisivos da vida nacional em_ que, ao lado da _si~
ttiação- de çrise global da sociedade e do Estado, talvez por isso mesmo, hã
s_ensível mobilização de co_ns_ci_ências dos mais dlferentes segmentos sociaís.
Certamente devido ao Jongo pe~íodo de compressão autoritária, aparece com
incorifundível nitidez o processo d_e mobilização espontânea cuja uiiidade se
constrói tambêm espontaneamente em torno de uma reivindicação básica participa cão.
Sem. dúvida, por mais que se queira evitá-la, ao se fazer a discussão de
qualquer dos grandes problemas nacionais da atualidade, sobrepõe-se inevitavelmente a questão democrática. Na verdade, por mais que se considerem
os espaços políticos ocupados pela sociedade civil, com reflexos em todos os
setores da virla brasileira, o núcleo de poder político permanece refratãrio a
influências que lhes são externas, ainda que superficiais. O modo pelo qual as
decisões de governo continuam sendo tomadas não se relaciona apenas ao as~
pecto formal de uma fría legislação arbitrária que pretendeu dar eficíência ao
Estado, como se este fosse uma entidade neutra, mas se vincula decididamente a tima vontade política autoritária que âinda tenta arregimentar forças
para conter umã sociedade sempre mais ãvida de participação.
Essa exigência de participação e ó própfio- m-ovimento organizativo têm
tido inelutável alteração de qualidade, na medida em que se fortalece na recusa a admitir constituir~se objeto pasSivO o-u massa de manobra quer do autoritarismo oficial, quer de grupos manipuladores de qualquer extirpe. Faz-se, na
verdade, timidamente às vezes ou de forma decidid_a noutras, nas manifestações dos mais variados setores sociais, por um pfOCessO asCendente de mobilização de consciências, ·espontâneo e realizado de forma pacífica.
- Todavia, se, num crescendo, esses setores da sociedade, ainda não majoritários- mas muito irriportantes, mobilizam-se e organizam-se em .torno da
luta pela solução dos grandes problemas do País, não é menos verdade que o
fazem como se estivessem gravitando ao redor de um núcleo extremamente
refratário a m_aiores aproximações.
É essa sensação de impotência, essa impossibilidade de atingir o n_úcleo
de poder que, ao contrário -de constituir-se em frustração que obrigasse à total acomodação ou a outras formas de luta, tem levado a uma convergêncía
para a questão mais abrangente da democracia. Esta tem sido posta, ao que
parece, não apenas quanto ao aspecto da representatividade das instituições
de exercício do poder, como também quanto à necessidade de se conquistarem espaços que permitam a criação de mecanismos que, em boa parte, piorizem o exercício da democracia direta.
O certo é que, no entanto, as decisões de governo continuam prímando
pela centralização autoritária, sem o que não conseguiria manter o Estado
como instrumento de privilégíoS- a reduzidos grupos dominantes. Assim tem
sido ao impor urrla política econômica recessiva, assim tem sido ao ampliar o
processo de internacionalização da economia brasileira e ao manter a rigidez
do modelo econômico dependente e concentrador, assim tem sido ao decidir e
implementar grandi9Sos programas coino-0 NUClear e o Grande Carajás, assim tem sido ao promover as graves distorções nos setores _da Educação e da
Saúde e não poderia ser de outro modo ao tratar a propalada crise da Previdência Social.
De fato, ao modo pelo qual o governo vem tratando a questão
assistencial~previdenciária constitui-se num primor de autoritarismo que, de
resto, a ninguéni pode surpreender. Não tem sido outra a forma por que as
decisões de governo vêm sendo tomadas, hã 18 longos anos:
Desde o início, quando surgiu a crise, pelo estardalhaço do Ministro da
Previdência e Assistência Social em torno do déficit do Fundp de Assistência
e Previdência Social previsto para o corrente ano, soube~se que se_ pretendia,
uma vez mã.is, penaliZar Os que menOs têm-e;--portanto, ãinda de baixíssimo
poder de mobilização. Todo o barulho, no entanto, se fez de forma unilateral,
sem que pudessem participar das disCuSsões empregados e empregadores,
nem ta,mpouco o Congr~so Nacional.
No Senado __Fede_ral, Yárias Comissões Técnicas decidiram convidar os
Ministros da Previdência e Assistência Social e Chefe do Planejamento da
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PresidênCia da República, respectivamente, os Srs. Jair Soares e Delfim Netto, para que viessem discutir com os parlamentares, entidades médicas, trabalhadores e empresários, antes- de qualquer decisão do governo sobre a questão, mas sem nenhum sucesso. A resposta formal de ambos foi de que ape~as
estariam dispostos a discutir ap6s a decisão do governo porque estariam defendendo a posição oficial. Não há mais evidente prova da forma como se tomam as decisões de governo neste País! Tudo continua sendo imposto garganta abaixo e as aparentes discussões que se abrem trazem o selo da inocuidade.
No final da sessão legislativa próxima passada, enviou o Governo, à
apreciação do Congresso Nacional, seu projeto de alteração da legislação
previdenciãria, na verdade estabelecido de forma aleatória e sem maiotes discussões e estudos. A Comissão Mista do Congresso, destinada a- oferecer-lhe
parecer, não conseguiu sequer discuti-lo -com o Miriistro da Previdência e Assistência Social e seu relator, Senador Bernardino Viana, que, à ocasião, segundo consta, pretendia incorporar a seu parecer algumas das 138 emendas
apresentadas, foi pi"essionado a ponto de renunciar à sua miSSão.
A verdade é que, após tanto estardalhaço, tantos preparativos de artilharia pesada, poder-se-ia dizer, não fora a pei'verSidide das medidas então propostas, ter o governo promovido um pHio estainpido de traque. Com toda
certeza, no entanto, fez-se bem evidente a incompetência de mais este setor de
governo.
As medidas propostas eram tão perversas e. desumanas quanto inefica-zes. COnfigurava-se a perversidade na pretensão de "punir os segurados de até
três salários mínimos, constrtuindo 86% dos previdenciários com merecido
gozo da aposentadoria. A ineficácia-traduzia-se pela acanhadíssima redução
das despesas previdenciáriis,- eqüivalf:nte no ano efl_l_~_l!-rso a pouco mais de
5% do total do deficit previsto.
Por serem tão injustas quanto inócuas, as inf:didas propostas pelo governo não conseguiram ninguém de bom senso para sua defesa. Sindicatos de
trabalhadores, associações de aposentados e outras entidades populares de
todo o País mobilizaram-se e uniram-se ao protesto geral da população. No
Congresso Nacional, os partidos oposiciOnistas manifestara~· seu-mais veemente repúdio e, dentro do próprio PDS, não poucos se insurgiram.
Estabelecidas as pressões e contrapressões democráticas, o Congresso
Nacional parecia viver dias de verdadeira abertura. O processo de negociação
politica para a busca da solução de um importante problema social tomou
curso, corno se vivêssemos sob um regime efetivamente democrático.
As oposições portaram-se com suficiente transigêritia, Visarido evitar -o
mal maior. Da mesma forma, conduziram-se as lideranças dos aposentados_,
A conclusão foi a maiS acertada, sobretudo menos inócua e injusta que a proposta do governo. A institutção--de urna sobretaxa aos artigos de consumo
considerados supérfluos fez-se aproveitando-se emenda apresentada por um
parlamentar do próprio PDS.
Ao governo, no entanto, sobretudo à tecnocracia nele encastelada, era
conveniente tentar desmoralizar a decisão do Congresso Nacional. E assim se
fez, comojustificativã âo que estaria por -vir.
Ao autoritariSmO- constitui ofensa írreparãvel, até subversão ou provocação inaceitável, o fato db o Congresso Nacional vir a a-IÜ~:rar seus pacotes.
Estes se fazem para serem impostos a todos nós garganta abaixo. Nunca para
serem desembrulhados e analisados.
Assim, mal este CongresSo começava a viver seus breVeS instcirites de ilusão, e já, nas entranhas do governo, engendrava-se, um novo '"pacote previdenciãrio", desta feita, para evitarem-se Surpresas, sob a forma de decreto-lei.
Não terei a pretensão de trazer à discussão a competênCia constitucional
do Executivo federal em legislar sobre matéria preVTdenciãria por decreto.
O Decreto-lei n9 1.910, de 29 de dezembro de 1981, majora as alíquotas
de contribuição dos segurados e das empresas em geral, para fazer face ao
custeio da Previdência Social. Todos os SCUs artigos, todos os__seus itens
tratam-se obviamente daquilo que se poderia chamar de mais um ônus para a
sociedade civil e, o pior, para os trabalhadores.
Eis o inteiro teor de seus dois primeiros artigos:
''Art. }9 As alíquotas das contribuições dos segurados e das
empresas em geral, destinadas ao custeio da Previdência Social, ficam elevadas para:
I - 10% (dez por cento) em relação às empresas em geral exceto a contribuição destinada ao abono anual, cujo acréscimo guardarã a mesma proporcionalidade;
II- 8,5% (oito e meio por cento) para os segurados cujo salário de contribuiÇão for igual ou inferior a 3 (três) vezes o saláriO
mínimo regional do local de trabalho;
III- 8,75% (oito e seterita e círico centésimos por cento) para
os segurados cujo salário de c9ntribl!fcão for superior a 3 (três) ve-
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i:es o infeiriór oU igual a 5 (cinco) veZes o salário mínimo regional do
local de trabalho;
IV- 9% (nove por cento) para os segurados cujo salário de
contribuição for superior a 5 (cinco) vezes e inferior ou igual a 10
{dez) vezes o salário miníma regional do local de trabalho;
V- 9,5% (nove e meio por cetito) para os segurados cujo salário de contribuição for superior álO-(dez) vezes e inferior ou igual
a 15 (quinze) vezes o salário mínimo region3.! do loCal de trabalho;
VI- 10% (dez por cento) para os segurados cujo salãrio de
contribuição for superior a 15 (quinze) veZeS o salário mínimo regiOnal do local de trabalho e inferior ou igual ao teto de contribuição
pfevidenciária:.
--§ l9 Os segurados cujas contribuições venham sendo calculadas segundo alíquotas diferentes de 8% (oito por cento) terão suas
contri_buições -nlajorada~ em 29% (vinte por ·ceilto ).
§ 29 Ficam mantidas as atuais alíquotas de contribuição a cargo das empresas em geral, para custeio do salário-f3mília e do
salário-maternidade.
§ 39 Os acréscimos referidos neste artigo serão Considerados
para todos os fins e procedimentos estabelecidos em lei, relativos às
alíquotas anteriormente vigentes, iriclusive nas relações entre empregadores e empregados, no que concerne à leg~slaçã~ da Previdêncüi -SOCial.
Art. 29 Ficam estabelecidas contribuições dos aposentados
em geral e dos pensionistas, para custeio da assistência médica, na
forma seguinte:
I - Aposentados:
al 3% (três por cento) do valor dos respectivos benefíciOs até o
equivalente a 3 (três) vezes o salário mínimo regional;
b) 3,5% (três e meio por cento) do valor dos respectivos benefícios superior a 3 (três) e inferior ou igual a 5 (cinco) vezes o salário
mínimo regional;
c) 4% (quatro por ce·nto) do valor dos respectivos benefícios
superior a 5 (cinco) e inferior ou-igual a 10 (dez) veZes o salário
_
mínimo regional;
d) 4,5% (quatro e meio por- centO) do valor dos respectivos benefícios superior a 10 (dez) e inferior ou igual a 15 (quinze) vezes ·o
salário mínimo regional;
e) 5% (cinco _po-r cento) do valor dos respectivos benefícios superior a 15 (quhi.ze) Vezes o salárío mínimo regional.
II - Pensionistas:
3% (três por c~nto) do valor dos respectivos benefícios."
Uma vez mais, as medidas propostas são injustas e inócuas, fruto da incompetência desumana da tecnocracia. Expropriam os pensionistas e_aposentados, punem os segurados do salário _mínimo, assaltam os assalariados de
classe média, prejudicam a pequena e média empresas e privilegiam, indiretamente, os grandes oligopólios empresariais, estes-sim, detentores de suficiente
poder econômico para transferirem aos consumidores o aumento de seus custos. São inflacionárias, sobretudo numa economia corno as que estamos vivendo, capazes_ de gerarem mais ~esemprego e subemprego. Perversas, são
também inócuas, porque solUção precária.
Aos trabalhadores brasileiros, o aumento da alíquota de contribuição é
inaceitável, representando redução de seu extremamente escasso poder aquisitivo. Mesmo a progressividade estabelecida no decreto presidencial faz apenas o jogo da distribuição da miséría, punindo aS faixas menos aquinhoadas
da baixa classe média assalariada brasileira.
À imensa gama de pequenos e médios empresários tem o significado de
maior empobrecimento, obstaculizando ainda mais sua já extremamente difícil sobrevivência, sobretudo nessa quadra de crise econômica vivida pelo
País.
A existirem prêmios, e a meu ver existem de forma indireta, eStes se fazem aos grandes oligopólios industriais sob o domínio do capital estrangeiro
e ao capital financeiro.
Parece-me claro que todo o estardalhaço patrocinado pelo Governo em
relação à crise previdenciáría teve o fito de respaldar medidas que onerassem
ainda mais os trabalhos brasileiros.
No entanto, menos pelas falsas profecias do oficialismo e mais pelo bom
senso e pela sensibilidade comum, vê-se que a crise previdenciária é coricreta.
Ela existe. Afinal, se tudo está em crise, por que não estaria a Previdênçia Soci::i.l? Se vai extremamente mal a economia do País, por que não a Previdência? Se o problema existe, tem sido autoritária e inadequada a forma utilizada
pelo Governo para solucioná-lo, sobretudo, o que marca mais o momento
nacional.
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O rombo em seu orçamento-é concreto e suas despesa_s tendem a crescer
em ritmo mais acelerado que sua receita- é verdade--:--, mantidas suas aluais
fontes de recursos, e, principalmente, se levada avante esta política econômi~
ca recessiva, geradora de mais clesemprego e mais subempregoT
Sem prejuízos aos _trabalhª-d_ores e às pequenas e médias empresas, jâ extremamente descapitalizados, era preciso estabelecer,-de fnrma_democrática,
a ampliação de suas fontes de custeio e reformas estruturais qu_e reconduzissem suas despesas de forma justa. Sobretu&io, seria necessário resolver _a "crise moral" que abate a Preyidência Social neste País.
_
Sem dúvida, seria preciso ir a fundo na discussão da principal causa da
crise financeira do Sistema Previdenciário, que_ é a má gestã() deste Fundo Social. E acrescentaria: a forma autoritária como vem ·sendo feit'i, seril ~i:"partici-
pação dos trabalhadores _e empresários. Ao assumir o Mini~tério dã PreVidência e Assistência Social, o Deputado Federal Jair Soares deixou-nos a impres-são nítida de estar confundind_o democracia e a neCessidade de participação
do COngresso Naçion.al nas_ questões de G_overn.o com illgerência subalterna
de alguns parlamentares governistas nas administrações regionais da Previdência Social, ampliando-se o odioso sistema de tráfico de influência, empreguiSmo e incónlpetência.
O Sr. Lázaro Barboza -

O que é vergonhosO.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- f: claro que não se faz demagogia e
imprevidência com a Previdência Social, impunemente, o. que não é novidade
neste País, sem que alguém pague por isso.
Saber quem deve pagar não constitui solução meramente atuarial ou técnica. Trata-se de importante e fundamental decisão Política.
Por isso mesmo o Congresso por sua maioria, sob pena de trair mais
uma vez a consciência nacional, não pode abdicar de seu direito de buscar
uma solução política para o problema, não porque se trata de um ano ·eleitoral, como alguns jã disseram, traindo também ()dioso eleit~ralismo _jnconseqüente, mas; porque, em qualquer época, se trata de uma decisão eminentemente política.
É justo, port.:intó, que a sociedade, utilizando-se das mais variadas formas e canais, inclusive obviamente, o Congresso Nacional, exerça sobre o
Governo pressões tendentes a convencê-lç a revogar de imediato o Decretolei n9 1.910 e promova discussões com os trabalhadores, ati vos e i nativos, empresários e parlamentares para a solução da crise previdenciária.
Caso cootrârio, a meu ver não restará ao Congresso Nacional senão o
dever de rejeitã-lo, em nome da imensa maioria da Nação.
A experiência bastante recente estã a mostrar-nos a extrema dificuldade
em conseguir-se maior participação da sociedade civil, sobretudo dos trabalhadores, nas decisões do governo. É preciso crer, no entanto, na elevação da
consciência política de nossos representantes e, crendo nisso, é preciso sempre
continuar tentando.
Ouço o nobre Senador José Lins, cqm prazer.

O Sr. José Lins- Senador Henrique Santillo, é uma pretensão de minha
parte querer responder a V. Ex•, não pelo conteúdo _da matéria tratada:, que é
relativamente fácU de ser apreciada, mas pela minha condição de quase afónico, hoje, na Casa. V. Ex• acusa o Governo de insensibilidade na apreciação
dos problemas nacionais, dos problemas das miri6rias, dos pfoblemas admiw
nistrativoS. V. Ex• é ínjusto nesse pontO._Nunca, Senador Henrique Santillo,
os problemas nacionais foram tão rebatidos e _4ebatidos, aliãs, po"r V. Ex•,
que tem sido um baluarte na análise da maioria dos grandes problemas brasileiros, haja vista a -participação de V. Ex• no estudo sfº_frojeto Carajâs, mesmo no Caso da Previdência. Nunca se viu tanto Ministro aceitar conviteS
para debater nas comisSões e até no plenário~ CO"fil.O Sê tem visto ultimamente.
Quer dizer, eu gostaria de pinçar esse problema da Previdênciã;a que V. Ex~
se refere, porque esse assunto foi talvez um daqUeleS qUe m<iis sOfreram debate, dentro e fora do Congresso. Sabe V. Ex.• que atê no fechO do último decreto presidencial, sobre essa matéria, pelo menos durante seis meses, esse assunto esteve em debate no País. Descartou-se aquela primeira sugestão de aumentar de 8 para 10%, indiscriminadamente, a contribuição dos operários. E
ainda, aumentando igualmente 2% a partiCipaÇão das empresas. QU.ã.iido o
projeto foi Votado no Congressó", V. Ex• acompanhOu todo a-quele trabalho
das Lideranças partidárias--que chegafarri afihal, de comum acordo, a uma sugestão que, aprovada, voltou praticamente ao debate n_açiónal,_ não por nós
congressistas e riem pelo Governo.~ ·mas· peTas própriaS Camadas mã.is altas da
sociedade, tanto da parte de empregados como de empregadores. E chegou-se
à conclusão, de certo modo difícil de ser entendida, mas de certo modo lógica,
de que não há nada supérfluo numa economia como-a -nossa. Porque mesmo
aquilo que não é mais -importante pa'rà o CõnsUtnidor, às vezes se torna importante para o empregado que tem o seu meio de vida no sistema produtivo
daquele objeto. M_as, o fato é que o debate girou em torno d_o assu_nto e o _Go- _
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verno aproveitou a decisão do Congresso. Verificou-se, também, que seria
irilpõssível resolvei -o Pfõblema da Previdência com aquela sugestão pói nós
aprovada e por nós escolhida no Congresso Nacional. Agora, o Governo
complementou a sugestão atravé~ dess_e decreto que veio para ser debatido_ no
Congresso.- Hou_ve um aumento apenas de 0,5% para os operários que menos
gan_ham, além do aumento progressivo até 2% e ainda, 2% para as empresas.
Há poucos dias vf uma exposição dos sindicatos em que eles chegavam à cOnclusão de_que o custo da P.revidénci~ !Ião de\eria ser pa-go pel~s-o"pei'ários e
tambêm não deveria ser pago pelas emp"reSãS~ Porque, dizem eles rio-seu docuffieitto no fim das cont~s se a empresa paga redurida também_ em carga s_obre
o operário, porqüe os preços serão aumentados na mesma porporçào. Então,
-vê V. Ex• que não há mais sãída para o problema, desse ponto de vista. Toda
a renda do País ()u está com a empresa ou está corri o operãrio. O Governo
nãO gera riqueza, a não ser que queiramos-que ele cubra tudo isso, sistematicamente, atraVés de emissões.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se V. Ex• me permtir eu lhe farei·um
aparte.

O Sr. José Lins-:- P~o_desculpas a V. Ex•, porque acredito até que estou
fal~~-f!dO ~t?l!l_ o Regimento.

·(}SR. HENRIQUE SANTJLLO - f: um prazer.
O St:José Lins- Mas·, apenas concluiria, diú:ndo a V. Ex• que concordo que o debate deva ser amplo; concordo tambêm.que o debate é impOrtante
para ajudar o Governo a acertar. Mas, gostaria que V. Ex• me dissesse, primeiro: quem deve pagar à Previdência? Segundo:- qual deve ser o mecanismo
para que o Gov~ril_Q- aproVeite mais ore-soltado desse debate intracongresso
ou fora do Congresso?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Veja bem V. Ex•, como essas coisas
são interessantes. Acho de ouvir aqui, do. eminente Senador Tancredo Neves,
quando V, Ex.• clizia que era um ptoblema incompreensível, e ele disse, "Como tudo _de_sse Oover.no". Concordo. cpm,!!le..
Q

Sr . .José Lins -

Eu já não concordo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas, a verdade é que V. Ex• disse
que o problema foi debatido exap_stivarriente e eu lamento ter de dizer a Y.
Ex• que não concordo, Não _foi debat,ido, ele fc;>i d_iscutido aqui algumas vezes,
discutido na Câ_m~ra_ algumas vez~s e se V. Ex• ~ivesse compreendido- eu lamento profundamente não me-ter feito compreendido por V. Ex• e a falha obviamente deve ter sido minha - mas, estou inicialmente analisando aqui em
breves palavras, neste discurso despretensioso, para tentar iniciar novamente
o debate sobre a Previdência Social, antes que o Decreto-:-leí n9 1.910 passe
por decurso _de prazo, nesta Casa.
Antes que isso ocorra, eu estou analisando est~ questão. h que o debate a
ser efetuado dessa forma passa a ser iri6qu0, pOrque o núc:leo de poder é refratáriá, ele não aceita o debate, ele não entra no debate, ele não participa do
debate e nós ficamos aquí debatendo essas_ questÇes. Foram 138 eni.endas ofer~c:i~a~ ao -pacote anterior, porque agorajã temos 2 pacotes previdenciários, e
no _final, muito bom, foi ótimõ. o Coflgresso NaciOnal, naquela fase ilusória,
naquela fantasia de busca de poder, de prerrogativa, conseguiu estabelecer
uma negoc~a_ção polítici, absorvendQ, aprove_itando uma das emendas apresentadas por um parlamentar justamente do PDS. Aquilo foi um processo de
negociação de última hora, porque o Governo não permitiu a discussão prévia de toda essa problemática. Essa é a verdade. Dela não participúam os
empresários, dela não participaram os empregádos; dela não participaram os
políticos, dela não particiParam C>s- parlamentares efetivamente no sentido de
elabO-rar uma deX:isãO-de Governo. Não, a decisão jâ vem elaborada previamente pela tecnocracia encastelac;la neste Governo.
O segundo pacote, Ex•, traz o mesmo_ selo do autoritarismo, da mesma
forma e desfa vez pi?r 3.inda, porque espezinhando dÍretamente o Congresso
Nacio_nal. O Governo agora, J2or decreto-lei, estabelec;e medidas que ele havia
negado anteriomente, de público, não apenas através do Ministro de Previdência_e Assistência Social, mas até nieSmo átr-avés das palavras do Ministro
Çhef~ Q.3, Secretaria de _p!anejamento d~ I'r:.c;:vid~l'l:cia da_ República.
Veja V. Ex• que contradições terríveis minatn este Governo! Veja V. Ex•
a perplexidade que toma conta deste Oov~r_no. E eu diria a V. Ex• q_ue um
Governo perplexo nãó -ê tão nefãsto à Nação quando se vive sob um regime
efetivamente democrático, porque ele será imediatamente substituído pela
vontad!! do povo. Pior, ruim, péssimo, nefasto, é um governo perplexo, respaldado n-a forÇa das armas, do autoritarismo sem limites, po"rqi.le não-admite, de modo algum, o revezamento, o rodíZio.
Veja V. Ex• que eu êstava aqui justari:u~mte tentando diier que essas díscussões, qlie nós estamos fazendo aqui e agora, eminente Senador, são inócuas, apesar disso vou fazê-las e cOntinuar- fazendo. Não será inócua a pres-
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são exercida pela sociedade sobre o Congresso Nacional e sobre o Governo.
São dois pontos: primeiro, que ç Governo revogue o decreto-lei e envie pa.ra
cã um projeto de lei, sem decurso de prazo, para que ele seja discutido aqui,
no Congresso, com todas as minúcias, c:om todos os detalhes necessârios,
para a solução de um problema social tão grave. Não o consegUindo, sobre o
Congresso NacionaL- é bom que sé diga, sobre o p~rtido majoritário porque
a Oposição vOtafã, obviamente, contra o decreto-lei - sobre o pã.rtido do
Governo, representado no Congresso Nacional, pressões devem ser exercidas
pelos os sindicatos, pela associações de aposentados, pelas as entidades comunitárias, pela popUlação organizada, para que nós possamos tentar, mais
uma vez, buscarmos corresponder ao nosso dever, correspondermos ao dever
de atender ao reclamo nacional, todo ele contrário a isso. DiSse V. Ex• o seguinte: V. Ex• tem que apresentar algumas_f~rmas para resolver este problema, que não seja _O povo- pagando. É bom que se diga,_ Ex•, o Estado é mantido pelo povo, o EStado não é mantido por si mesmo e_ V. Ex• não precisa dizer isso, porque todos nós sabemos.

!Vlarto de 1982

tucíonalmente, do instituto do decreto-lei, instituiu um novo pacote para a
Previdência SOcial, penãliiã.ndO, sobretUdo, os pensionistas e os aposentados.
Então, tem tOda a razão V. Ex• em concluir a sua oração, fazendo um apelo a
todos os parlamentares para que se dêem as mãos na defesa da grande massa
dos trabalhadores brasileiros, fazendo rejeitar esse famigerado decreto~ lei, no
Congresso Naciop.al. E seria, n~obre Senador Henrique Santillo, a primeira
vez que isso at:ortteceria no País, desde 1964, porque insisto em-dizer que, infelizmente, diante do servilismo dos parlamentares governistas, até hoje não
~e conseguiu derrubar, no Congre~so, um só decreto-lei. Por outro lado, se o
Governo, como diz o nobre Senador· José Lins, pretendia ou pretende um
gra~de debate em torno do· problel!J:a da Previdência Social, por que então o
Governo ·não mandar um novó projeto de lei, que poderia ser inclusive emendado, ser objeto de ampla discussão por todos os Partidos na Casa, sem fechar a questão- coino lembra o Senador José Fragelli --para que houvesse
liberdade de posicionamento dos Srs. Parlamentares em torno desse assunto,
que é da maior importância para a sociedade brasileira?

O Sr. José Lins- Isso qUe eu ouço dC-V. Ex• ê O·óbviO:

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex' tem inteira iazãó, eminente
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Isso é óbvio, o Estado é mantido
com o recurso do povo, Ex•, inclusive as mordomias·, inclusiVe as Corrupções '
e uma série de coisas, trãfico de influência,-tudo isso é mantido com os recursos suados e sacrificados de 120 milhões de brasileiros.

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Veja V, Ex•: eu poderia lançar algumas, idéias, porque este não serâ o último discurso que pretendo fazer sobre a
Previdência Social...

O Sr. José Lins """':" Estou querendo dialogar com V. Ex• ...

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

::.âfê ·que se resolva ·aar-se como

lido·o Decreto-lei n9 1.910, quejã chegou à SeCCetari:i-G"eral dO Senado, e até
que ele passe por decurso de prazo. Temos que eVitar que-ele sejã apfovado
aqui, depois de 40 dias, por decurso de prazo. Mas eu P<?deria lançar algumas
idéias, por exemplo: por que, ao invés de punir, da mesma forma, as micro,
pequenas e médias empresas, não se punem. os oligopólios sofisticados teCnOlogicamente, por sugestão inClusive de um parlamentar do Partido de V. Ex•
Por "que não se coloca uma sobretaxa, por exemplo, sobre o rendimento de
capital, além de um determinado limite, de tal sorte a fazer face a esses recursos? E maíS ãírida, por que a União, que já -ColabOrou -com -33% da composição-ao Fundo de Previdência e Assistência Social e a-epOiS-O.iixou para· I o%;
e agora, contribui com a írilima parcela de ~ a 4.%.- n-ão vOlta pirtidpaor miiS_-decididainente, com mais juSiiça,-dã constiúiiÇão desse Fundo? V. Ex• d.iria:-mas, isso é inflacionário. Por que se tem que-menti?? 'tarribêffi -rlãõ-s-Crlá verdadeirO, porque é óbvio qUe ái_zendo issó esta~os-presSUpondo qu-e_ é-prê_ciso
que se recanalize os recursos públicos pa~_ã ,~_àrc:a social_.__Muitos re~ur~~-s estão sendo aplicados -em projetes faraônícoS, gfandiosõS, cOmo sôCacontecer

a

cotn esses Governos todos de pós,l964.
E o exemplo mais flagrante, o exeplo m~is _C~ocàrjt~, 6 _e~emplo que está
ma~s -deixando preocupadt)S a todo_s nós é, ~or exemph?!_a questão _d~ Ferrovia do Aço_: E:stâ aí a imprenSa_ nacional est~pando, _ell? _primeiras pâgínas,
que Já se gásU:i.ram ali, naquele projeto, qu3tro e meio bilhões de dólares e que
sobre esses recursos pagam-se mais de_500 inilhões de dólar"es- pór ·ano de juros ...

O Sr. José LinS -- Não é verdade!

O SR. HENRIQUESANTILLO- .,.e ela está inconclusa, paralisada,
com o material ali deposítado enferrujando e·perdendo-se várias centenas de
milhões de dólares.
Se V. Ex• diz que "iStO riãO é verdade, eu lhe digo que o Presidente desta
Casa, o eminCnte Senã.-dor Jarbas Passarinho, em debate comigo ita televjsão
em Goiâs, admitiU isso pUblic3mente:
· ---·

O_ Sr. Lázaro Barboza -

É verdade.

e

O SR. HENRIQUE SANTILLO -V. "Ex> diz que nãó verdade e S~
Ex• disse que é -v-e-rdade e até deplorou que isso estivesse acontecendo ...
O Sr. Humberto Lucena- Permite V._ Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Oiiço V. Ex•_com prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Quero aplaudir o discursp que V. Ex• _estã fazendo, que representa o pensamento da nossa Bancada a respeito desta importante matêria. Lembro a V. Ex• que inócuas não foram apenas as discussões no Congresso Nacional, até agora; inócua foi ã pfópri<i decisão do Congresso Nacional, diante da prepotência do Governo, que se valendo, inconsti-

Líder Humberto Lucena. Agradeço imensamente a sua solidariedade e sua
colaboração. Veja V. Ex•_,que o Decretq-lei n9 910 rouba os aposentos e os
pensionistas. É um verdadeiro roubo o que ele pretende fazer com a massa
humilde de aposentados e pensionistas deste País cobrando-lhes taxas sobre
os benefícios, variando de 3% a 5% sob o pretexto de sustentar ou manter a
assistência médica, o que não é verdadeiro, nã_o ê essa a correspondência com
os custos da assistência médica no País.
V. Ex-! tem iriteii'a ·razão. A ídéia fi.mdainental é esta: que o Governõ possa rever sua- po-sição. Acho isso perfeitamente normal. Não se trata de nenhum process-o de confrontação, não se trata de nenhum processo de provocação, de subversão, como se costuma dizef. Não. O Governo precísa <itentai
para o seguinte: a m·edida é injusta, é extremamente injuSta e perversa, sobretudo nessa quadra vivida pelo País de crise e recessão econômica. Ela é perversa, inócua,· desumana, ineficaZ, -porque ê preCária, pois am-anhã mesmo;
novamente, a Previdência Social estará em crise financeira. Queremos que o
Governo retii"e, revogi.ie esse decreto-lei e faça Um projeto de lei e envie-o
para o Congresso Nacional,_ a fim de que ele seja discutido- como disse V.
Ex• muitO bem, e seja emendado, aprovado através de soluções políticas- pelo
Congresso Nacional. Esta é a idêia: Se' isso não ocorrei o que ternos que fazer
mesmo, nós partidos pensionistas, ê nos aliarmos aos siridicatos, às associações profissioóals, às' associações de apos-entados e oposici"onístas, às entidades comunitârías deste- País. Nós; oPosicionistas, devemos nos aliar a essas
entidades da sociedade civil, no sentido de pressionar-o Congresso Nacional,
o que é válido e democrático, parã -Que ele rejeite es_se decreto-lei, perverso e
inócuo!
O Sr. Lázaro Barboza -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. HENRJQUESAktlU.o·-Óuço V. Ex•, nobre Senador Lázaro
Barboza, e

lo~o

a seguir ~terminaréi. ·

O Sr. Lázaro Barboza- Senador Henrique Santillo, quero parabenizar
V._Ex• pelo discurso que acaba _de proferir, analisando, mais uma vez, os er-

ros do Governo_, sobretudo no to~_IJ.t_e ~ Pr~vidência _Social, cuja má gestão
dos fundos_ é patente e cUjas incon-g~uências .são -t,amb~m do conhecimento de
toda esta Nação._ E o caminhot c_o_mq Çem apontou V. Ex•, não é penalizar os
aposentados, os trabalhadores: _seria, evidentemente, buscar recursos de forma que a Previdência Social pudesse plenamente cumprir com o seu dever,
imprimir rigor na àplíca'ção desses recursos e buscando-os onde podem ser
buscado. Aqui vai uma idéia, nobre Senador Henrique Santillo, que não sei se
é nDva; ma"s quantos são OS milhões de veículos automotores que trafegam
neste País e que pagam o seguro obrigãtório, que cobrem apenas os riscos_de
terceiros, danos físicos, quando as víliriias são atendidas pela Previdência Social'? Por__qu_e a Previdência Social não bancar o seguro obrigatório? Isto faria
com que bilhões e bilhões de cruzeiros fossem desviados, não da mesa magra
do trabalhador, mas retirados dos grandes grupos financeiros que mantêm o
ID0!10pólio do segurO do país, inclusive,· de companhias estrangeiras que
açambarcam parcela gorda, através do Ins~ituto de Resseguros dD chamado
seguro obrigatório contra terceiros. Se as vítimas -São atendidas_ pela Previ-:__
dêncià, nos casoS de ãcidentes, eu pergunto: "Por que, então, a Previdência
Sodal não bancar esse- seguro? i>Qr ciue O segUro obrigatório não ser recolhido
-aos cofres da Previdência Social? Mas não! O Governo teimando, como disse
V. Ex•, pelo autoritarismo em se julgando detentor das luzes salomônicas,
ac_aba impondo um decreto-lei que urge encontrar dentro do Congresso Nacion_ãl as maiores barreiras para sua rejeiÇãO.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Esta sugestão feita pelo eminente

Senador Lá.Zaro Barboza -através desse aparte que muito me honrou, ela in-

clusive, fo1 feita, diria até por algumas dezenas de emendas ao projeto anterior, cujo Relator deveria ser o eminente Senador Bernardino Viana que acabou-renunciando sua missão, porque S. Ex•, inclusive, pretendia,""-incorporar
ao seu parecer esta sugestão. Essa é uma das medidas que o Senãdor Bernardino Viana pretendia incorporar ao seu parecei, segu-ndo a imprenSã riã época. E veja bem V. Ex•: além dessa e de outras que eu jã citei, existem numerosas outras ...

O Sr. Lázaro Barboza -
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O SR. HENRIQUE SANTlLLO- ... é que o Governo tem se negado a
considerá-las, porque ao invés aí de ferir àqueles que o Governo pensa, não
têm nenhum poder de mobilização para pressioná-los, feriria grupos reduzidos e privilegiados que estariam dispostos a pressionâ-lo, estariam dispostos
a fazê-lo revogar qualquer medida nesse sentido.
Lembre-se bem V. Ex• que hã dois anos ou há pouco mais de 2 anos esse
Governo tõm-ou a iniciativa de lançar uma sobretaxa sobre os ganhos de capital acima de determinado limite. E isso ficou apeti.as--ila promessa, poi-cj_ue
imediatamente os oligopólios deste País se mobilizaram e pressionaram o Governo~ e o fizeram retroceder. Aliás, se não me engano, ele chegou a enviar ao
· Congresso Nacional um decreto nesse sentido que foi retirado posteriormente, foi revogado pelo próprio -Gõvelllo.
Veja V. Ex• que estes oligopólios têm um poder de pressão extraordinariamente grande sobre o Governo autoritãri.o. O que Q Governo penSa que
não têm poder de pressão são os trabalhadores, mas ele se equivoca, porque
os trabalhadores paulatinamente estão se organíZando, e se organizando de
forma a não permitir qualquer tipo de tp&nipulação, qualquer um. E estarão
dispostos a pressionar o Governo e este~ongresso como estiveram, no final
do ano passado e obrigaram os parlamentares do PDS a encontrarem uma
forma política para resolver a questão na ocasião, a qual acabou sendo desrespeitada pelo próprio Governo Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Assumo formalmente a Liderança da bancada do PMDB no Senado
compenetrado das altas responsabilidades que me recaem sobre os ombros
num ano eminenteme-nte polítíco.
·
---- -·
Começo por'agni.decer sensibilizado aos meus companheirOs de bancada
a confiança que- irie depositaram prOriletCrido tudo fazer no sentido de
correspondê-la, determinado como me encontro a prosseguir o mesmo trabalho de equipe do Líder Marcos Freire, a quem rendo, neste -inifante;
riossas
merecidas homenagens.
Não ·páde haver dúvidas de que 1982 se coristítuifã-em:·ano par-ticularmente desafiador à capacidade de trabalho e à vontade de luta das OPosiÇões
braSileiras.
--------Ano eleitoral, pela primeira vez desde 1955, (ú·égime -áutoritáriO iúStã.lado entre nós há 18 anos, colocarâ os·executivos-estaduaís em dísjmüi: através
do voto popular direto. Além disso, toda a Câmara Federal, um terço do Senado, as Assembléias Legislativas·, as CâmaraS de ver-ea-dores e as Prefeituras
MunicipaiS, submeter-se-ão também à renovação" eleitoral atrav-ês do Voto direta. Estarão em jõgO;- si:Õüiltaneamente, a base_ do poder municipal e do poder estadual neste Pais, além da mafofiã dos membros que comporão o Colégio Eleitoral que deverá escolher o novo Presidente da República em- 1984.
Em ano eleitoral de tamanha signifícilção política, qual deve ser a ·expectativa realista das Oposições brasileiras eni relação a um Executivo cujo poder na verdade continua dependente da adequaçã·o de sua estratégia política à
estratêgia de seguran·ça de um .. sistema" onipresente mas 'iriv1SíVel?
Se por um-lado, não se pode negar que a realiz3ção das eleições de novembro de 1982 cOnstituirão, -em Si mesmo, uma tonquiSüi"das Oposições na
sua luta de resistência incansável ao autoritarismO e ao· arbítrio, forçoso é reconhecer também que esta vitóiia- só- será completa se conseguirmos a realização de eleições ·realmente livres, disputadas no ·cumprimento estrito das
normas democráticas e no acatamento da võntaae popular.
Infelizrirente, não é este o quadro que se apresenta e cujo desdobramento
se configura diante de nós. Anunciam que as eleições se'rão mantidas, mas
não as querem livres e limpas. Pelo contrário, as iniCiativas oficiais no campo
legislativo deixam claro o propósito do Governo de fraudar previamente o resultado das urnas de novembro.
Sr. Presidente, Srs. Sena-dores:
O novo PMDB, fruto da incOrporação do Partido Popular, é já uma resposta das Oposições brasileiras a casuísmos eleitorais do Execuüvo, qüe, sob
a descaradamente falsa retórica -do _zelo constitucional ao pluripartidarismo,

·as

impediu as coligações partidárias e instituiu a descabida vinculação total dos
votos com o único objetivo, transparentemente claro, de facilitar a manipulação das eleições a nível munkipal.
Se a própria incorPoração do PP ao PMDB, legitimada pelo Tribunal
Superior Eleitoral depois de tentativã_s_ de impugnação que contavam com o
endosso claro e expresso do Palácio do Planalto, nos revela um Poder Judi~
ciário que reafirma súa autóriórriia e indePendência, nada nos garante contudo _que as inúmeras distorções jurídicas, deliberadamente tramadas ao longo
dos últimos 18 anos, nos livrarão de novos casuísmos perpetrados pelo Exe-cutivo para favorecer o partido do Go_verno.
Não é exatamerite isso o que_o Presidente do PDS e o Ministro da Justiça
anunciam agora com o envio ao Congresso Nacional de projeto que ampliará
para seis meses(!) o prazo de filiação partidária para os .. descontentes" com a
incorporação?
Está claro - e o próprio Governo não faz nenhum mistério disso- que
o que se pretende, mais uma vez, é atingir as bases municipais e estaduais do
PMDB. Ao se prorrogar o prazo previsto ria Lei de Inelegibilidades- diga~
se de passagem, de autoria do próprio Governo - de forma a Permitir que a
filiação em sentido único- do PMDB para fora, mas não do PDS~ do PT, do

PDT ou do PTB, para o PMDB -

seja possível depois mesmo das Con-

venções para escolha de candidatos~ o Governo reabre uma bolsa de negó·
cios. Amplia-se, como bem disse o Senador Tancredo Neves, o Hprazo da corrup-ção" e podemos nos preparar para asSistir-a um. TesfiVal de nomeações nos
Estados, além de coação aos membros das bancadas estaduais e municipais
do PMDB. E tudo isso é feito sob a máscara imoral da defesa do pluripartidarismo! Aliás, o indecoroso oferecimento de vantagens e recompensas a candi~
dates e corregiliOnãrios, já vem sendo praticado entre nóS. Jã estamos assistindo à manlpU.Iação discricionãrla de verbas controladas pelo Governo Federal e pelos Governos Estaduais com fins Puramente eleitoreiros. Essa interferência descabida~ cuja possibilidade aumenta.dentro do nosso desfigurado
sistema Federativo, é, como se sabe, até crime pfevistó no Código Eleitoral.
Não se pode esquecer também que vivemos dentro de um quadro institucional marcado ainda pela existência de Leis de Exceção que cerceiam o pleno
exercício da crítica e da oposição ao regime. Aí estão a Lei de Segurança Nacional, a Lei Falcão, a Lei de Imprensa, a Lei de Greve. O Poder Legislativo,
como reconhece o próprio partido do Governo, se encontra desfigurado, lon_ge da plenitude de s_uas prerrogativas, corÍJ. seus membros Sob a constante
ameaça de se _Ver~m procCssad65 oú- cã:ssadOs, sendo obrígados a conviver
com aberrações como o decurso de pr~zo e a fidelidade partidária.
Sr._ Presidente~ Srs Senadores:
É este o quadro instituciOiüil que se apresenta diante de nós. Daí pàrque
não deve haver dúvidas de que 1982 exigirá das Oposições brasileiras um tra-

balho redobrado e uma inabalável disposição de luta.
- Sr. Presidente_, Srs. Senadores:
Enganam-se todavia aqueles que vêem na constatação deste quadro de
dificuldades POlítico-iiiStítucionais uma perspectiVa de desânimo Ou pessimismo. Pelo contrário. O que alimenta as Oposições brasileiras é a segurança da
CorreçãO _de stia caus-a e de sua luta. E para que esta certeza se transforme em
-bllmísil1á, biSta Cpie se cOnfronte a retórica do-GoV_erno com a realidade deste nQsso Brasil sofrido de 1982. É exatamente aí, no profundo abismo entre o
c/isc!l_r~O e ·a açàt? _ci_Q _p9de:r_,_que a_s opos1ções encontram a sUã identidade com
oS iU3is diversos setore_s da população brasileira.
__ ~'Pode-s_e eng~~ar a alguns o tem_po ~odo e a ~odos dur~nte algum tempo;
mas· não- se pode enganar a todos o tempo todo" já disse. com sabedo_ria
Abraham Lincoln.
_ NenhJJ_m arsen_~! de medidas de (dtim.a~hora, nenhuma omissão deliberada, nenhuma retórica ameaçadora, nem mesmo _a possível apropriação indevida de conquistas autenticamente populares, conseguirão esconder o fracas_so dos 18 anos de regime autoritãrjo neste País.
O que nos revela uma breve anãlíse da nossa realidade sócio-económica?
Comecemos pela dívida externa. Dados divuigados pelo Banco Central,
para setembro d~ 1981~ ínform_alri que já devíamos mais de 60 bilhões de dólares, a rhaior dívida que a hurii.anidadejã conheceu! Tão graride que nos to i-na
cínicos. os· ministros r~ponª_~veis pelo endividamento já anunciam, do ·arte
de sua auto-suficiênCia galhofeira: dívida não Se pãga, admiriistia-se_~ MaS-a
dívida é que nos adm"inistra; pO_iS é ein fUrição dela que viVemos. ViVemos,
_p__roduz_imos, exp"ártãmoS o que não comerilos pira pagá. i- seii-ServiÇo,juros e
correçào, e os famoso_s spread, a tax~ de risco adiciollal que "corre por fora" e
que os banqueiros ·interriacíoriiiiS nos cobram. Taxa tlex.Jvel que só tende -a
crescer, pois ê calculadas sem regra prefixada, na medidã de "nossa insolvên:cia: _os (iltimos_ ilegócioséstãO em -tô.rnO de uma _taxa adicional de 2.1%.
Vejamos agora o que vêm ocorrendo internamente. A uma iriflação de
110% no final de 1980, chegávamos em dezembro de 1981 a 92,2%, um rotun-
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do fracasso, ameaçador, se considerarmos como tendencial o comportamento
dos dois primeiros meses deste ano. Mas se as medidas governamentais de
combate à inflação fracassaram- e aí estão os- números em sua lÓgica irrefutável - foram elas verdadeiramente exemplares em seus efeitos negativos,
isto é, no desaquecimento da economia, na recessão! Um desses efeitos é a
nova alta da taxa de desemprego: os dados para janeiro indicam 390 mil só
em São Paulo, correspondendo a 8,96% da força de trabalho; e 9,97% (342 mil
pessoas) no Rio de Janeiro, as maiores taxas desde que o IBGE iniciou sua
Pesquisa Mensal de Empregos no Brasil.
Mas Sr. Presidente e Srs. Se_nadores, houve um milagre, se milagre é a
realização do que parece impossível aos mortais: 1981 foi um ano ainda pior
do que l980! A liqüidez-cOntínii_ou caíndo como continuou subindo o. endividamento. E deu-se o terceiro milagre: nesse ano em que todos perderam, em
que perderam os assalariados, em que perderam os industriaiS, ganharam os
banqueiros~ o lucro líquido dos bancos aumentou em média 150% e muitos
triplicaram seus ganhos em relação a 1980. Isto em um país cujO-Setodndustrial cresceu menos 10%, o PNB menos 5% e o- PIB menos 3,6%!
Em 1981, as empresas brasileiras podem ser divididas em dois grupos: Ue
um lado, as que trabalharam com elevada capacidade ociosa;· de outro, as que
aplicaram uma desativação, em uns- casos, aguda, em outros, mais lenta;
umas determinando desemprego cm massa, outras correndo para a insolvência. Já não Se trata apenas de São Paulo e dO ABC, vale dizer, já n_ão se_trata
·~apenas" do maior parque inaustrial da América Latina! Os jornais estão repletos do_ anúncio de falências c concordatas~ Não se trata mais da crise crônica do Nordeste, trata-se sím da crise econômica global atingindo os -setores
industriais de São Paulo, do Rio, de Minas e do Rio Grande do Sul, atinginR
do principalmente o sctor metalúrgico, dos mais dinâmicos e de maior efeito
multiplicador, inclusive no campo social. A queda das vendas_ associa-se à elevação constante dos custos internos, seja o custo_ de matérias-primas e insuR
mos, importados_ ou não, seja principalmente o cusfO injuStificáVel das taxas
de juros que estimulam a inflação, aumentam os ·custos e·provo.cam a tomada
de novos empréstimos no exterior, aumentando, portanto, o endividamenlo
externo, impondo ao empresário ora o déficit, ora a descapitalização,_em benefício dos-banqueiros, nacionais e internacionais, e em prejuízo do conjunto
da _so_ciedade brasileira, sobretudo da grande massa trabalhadora.

É evidente que estamos assisthldo à crise da indústria naciririal, isto é, a
sua progressiva e acelerada desnacionalizaÇão. A tabela de insumo-produto
de 1970, a única díSponível, revela que estão-sob o controle do capital nacional as indústrias tradicionais. As indústrias dii1âmiCas estão sób o controle do
capital estrangeiro c é entre elas que se observa a maior demanda de produtos
importados- a filial fazendo dívida na casa da matriz. O que é nacional se
localiza basicamente no setor industrial não metálico, onde predomina uma
produção auto-suficiente, montada sobre o setor primário e não -dependente
de insumos importados. Esse setor, porém, é o menos beneficiado pela chamada política econômica brasileira.
A monstruosa e irresponsável dívida externa- que só tende a crescere a crise infenia recessivâ, são frutos dos 18 anos de regime autoritário, I\las
não se trata de seus únicos frutos! Na corrida in_flacionáriajá somos os terCeiros do mundo, perdendo apenas para a Argentina e Gana, segundo dados iiisuspeitos do Fundo Monetãrio Internacional recentemente divulgados. Os
modestíssimos ganhos contra a: alta dos preços obtidos nos últimos meses do
ano, começam a ser rapidamente recuperados com o reaquecimento inflacionário dos primeiros meses de 1982. Estamos com uma inflação acumulada em
dois meses em torno- sempre "em torno••, pois vivemos erit um páís no-quãl
os dados estatísticos são manipulados pelo próprio governo - de 14%, cuja
média, mantida nos dez meses seguintes, nos daria em dezembro deste ano
uma inflação desastrosa ..em torno,. de ainda 84%. Em fevereiro, mês de a peR
nas 17 dias úteis, a taxa se sitUa próxima-de 7%, quando os porta-vozes do
Governo nos prometíam apenas 5,5%!
Dados disponíveis revelam que o Governo jã está encontrando sérias dificuldades para controlar a expansão das emissões de papel-moeda, como indica o comportamento da base monetária nos primeirOs 15 dias de fevereíro,
período em que ela acusou um crescimento anual em torno de 90% contra
87% apurados nos 12 m.eses encerrados em janeiro. A quanto estaremos em
novembro? A emissão primária de moeda em janeiro havia caído de 4,3% em
1980 para 1,9% em igual mês de 1981. Este ano saltou para 8,4%. Tudo indica
que as principais fontes de recursos não-inflacionáríos à disposição do Governo (recursos cambiais e colocação de títulos federais) parecem estar esgotados. Daqui em diante o Gover:_no terá de valer-se da elevação de impostos,
corte nos subsídios, redução dos dispêndios, ou aumento das emi_ssõe"S. O que
representará um maior sacrifício" para o povo. Qual será seu comportamento
nesse ano eleitoral?

Março de 1982

Sr. Presidente, Srs._ Senadores:
Este País que, no período que medeia entre a democratização de 1946 e a
rtip-tura de março de 1964, ostentou uina média de crescimento anual superior
a 8%; este País que já teve seus tempos de '"milagre", chega hoje a um crescimento índústrial negativo, como jã disse, de menos 10%. Estamos andandO
para trás! O desemprego é uma realidade, a mão-de-obra que anualmente é
lariÇad3. no mercado encontra-o fechado, e a luta dos que ainda trabalham é
viver entre o salário aViltado e o des.emprego, alternativa desumana que oregime oferece à classe trabalhadora brasileira. (Muito bem!)
Este País que cresce para trás, aviltado pela inflação e pela dívida externa, cuja classe trabalhadora é humilhada com o desemprego, este País ostenta
ainda um dos maiores fildices mundiais de concentração de renda, fruto do
modelei econômico coilcefürador, elítista e que a força impôs à Nação. Dados
divulgados recentemente confirmam que a distribuição dos ganhos se manteve profuitdamente desigual, como já haviam indicado, em setembro de 1981,
os- primeiros cálculos do IBGE. Os 5% _mais ricos, que em 1970 detinham
48,8% dos rendimentos, passaranfa controlar, em 1980, 54,8% do total. Se em
tei-mos absolutos pode-se dizer que houve melhora para todos, a verdade é
que alguns progrediram bem mais rapidamente. E estes foram precisamente
os que já eram mais ricOs. Por outro lado, os 50% mais pobres tiveram sua
participação reduzida de 14,9% para 12,6% do total, segundo o IBGE. Numa
comparação feliz, a revista Veja afirina -qu·e "se bem distribuída, a renda salarial daria um gráfiCo serrielhanú: a Um ovo-....:. potiquíssinla gente nos exterrios
de riqueza e pobreza. No Brasil, esse gráficO lembra as colunas do Palácio-da
Alvorada --um losati.go que encolheu".
Sr._Presidente e Srs. Seil.adoftj:
Dívída exterrla astroriOmíca, it'mação e desaquecirnento recessivo da economia com crescimento- negativo de seus indicadores: principais! É este triste,
o panorama econômico a qite necessariamente se seguem os dramáticos custOs sociais das elevadas taxas
desemprego, da desnacionalização da cconoR
rniã. e da concentração profundamente injusta da renda nacional. E tudo isso
ao lado do imoral lucro líquido da atividade financefra intermediária, isto é,dos bancos nacionais e inter"ilacionaiS.~·
~ -·-· - · ·
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma análise mais profunda da realidade nacional nos levarã, sem dúvida, às raízes estruturais da grave crise que insistem em dizer ao povo que este
País não atravessa.
A ninguêm será lícito, por exemplo, ignorar a historicamente injusta es.=.trutura fundiária existente no Brasil, principalmente no Norte-Nordeste, razão direta do número sem fim de conflitos para pósse da terra a que vimos assisiindo nos últimos -meses e que o Governo prefere chamar de subversão, enquadrando camponeses famintos, e sacerdotes da nova lgrejã. de Cristo, que
nada mais querem do que garantir uma possibilidade de sobrevivência, muitas vezes subumana, na Lei de Segurança Nacional.
Se no campo a estrUtura fundiária calcada na história dos grandes domínios territoriais que herdamos de nosso passado Colonial é, ainda hoje, a causa imediata de graves e não resolvidos conflitos sociais, nas z.ortas_ urbanas o
capitalismo desenfreado da especulação imobiliária nas grandes cidades, leva
ao desespero milhares de famílias de migrantes, na sua maioria, os chamados
bóias-frias já expulsos das zonas rurais.
N-ão há Como negar, negar ao povo sofrido, esta realidade do Brasil de
1982. Qualquer listagem fantasiosa de realizações e estatísticas enganosas não
conseg~irã escon_de~ a triste crueza d_e um país onde, ao lado de uma minoria
rfca ~ privilegiada, ainda sobrevive uma imensa maioria pobre e até mesmo
miserável.
E _o que tem o Governo para dizer à Nação a respeito de tudo isso? Quais
as causas da crise e da recessão?
Quem se der ao trabalho de ler a Mensagem enviada pelo Senhor Presidente da República, por ocasião da reabertura do Congresso Nacional, a 19
de março passado, em busca de alguma explicação para a maior recessão econômica que este País já experimentou desde a II Guerra Mundial, ficarã certamente surpreso: o Presidente simplesmente se silencia sobre o assunto! O
Governo escolheu não mencionar sequer a palavra recessão para caracterizar
o que se pã"ssa no PaíS;- dela só fazendo uso quando se refere ao que vem ocorrendo nos países industrializados que apresentaram crescimento positivo de
I ,25% em contraste com o desenvolvimento negativo que o Brasil registrou.
Mas isso ainda não é tudo. Insistem setores do Governo em justificar
nossos problemas atribuindo-os a fatores externos como Ha segunda crise do
petróleo". Ora, o mestre _de todos_ os monetaristas, o economista Mílton
Friedman, o fundador da "Escola de Chicago", da qual os economistas brasileiros no poder se dizem seguidores, tem afirmado, reiteradamente, que resp6nsablliz3.r a Crise dO petróleo pela inflação é desculpa de quem não sabe fixar políticas fiscais e monetáriaS Co.rretas! E aqui, lembro que, num aparte ao
Sr. Senador Jarbas Passarinho, neste Plenário, quando S. Ex'" ex_ercia a Lide-
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rança do Governo nesta CaSa, recebi como resposta que a participação do petróleo na CO!flposição dos índices inflacionãrios brasileiros, segundo o próprio Sr. Ministro Delfim Netto, não passava de 30% ai como se explicar, então, os restantes 70% da inflação? ta pergunta que fica seinpre no ar, Sr. pre:.
sidente e Srs. Senadores.
Foi o mesmo Milton Friedmam que desfez o mito do salário como fonte
de inflação, outro recurso utilizado com freqUência pelos burocratas do poder.
Diz ele: ..Raramente encontrei um empresário que não estivesse persuadido de
que o aumento de salários é que produz inflação. Esta crença é falsa. Para cada
empresário separadamente, a inflação aparece pela forma de custOs mais elevados, principalmente salários; no entanto, para todos os empresários em conjunto, são os preços-mais ·altos que produzem custos mais altos"'. E é Alfred
MarshaU, a principal figura da escola econômica neoclásSfcii, professor de John
M. Keynes, quem, em artigo de 1887, defende até mesrQ.o a correção mensal
dos salários.
Diz ele: "'as ponderações para calcular a taxa de inflação deveriam ser estimadas uma vez por ano, embora seja muito provável que a melhor coisa seria
alterar os salários mensalmente".
Só é possível concluir-se, portanto, que falta inclusive competênci~- aos
burocratas do poder na própria justificativa utilízada para a recessão que criaram e da qual não sabem como sair. E quem "carrega~· o custo social de tudo
isso? Pode-se .. enganar a todos o__ tempo todo"?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é sem razão que se Coloca em dúVida,
neste País, a própria credibilidade do Presidente da República. Desde o triste e
lamentável episódio do Riocentro, mesmo aqueles que não duvidam das boas
intenções pessoais do Chefe do Executivo passaram a fundamentalmente temer
que o "sistema"- onipresente e invísível- não permífisse a·CoiiCfetiia"Ção de
suas promessas.
Não é tarefa difícil apontar-se, como já frisei, -a distância entre a promessa
e a realidade_: o abismo entre o discurso e a açOO do poder. Parte deste abismo está revelado nas páginas anteriores.
As Oposições brasileiras, ao contrário do que afirma o Chefe do Executivo, também acreditam no díâlogo. Mas diálogo implica necessariamente, por
sua prótJría definição, em igualdade dos interlocutores, em respeito recíproco,
em manutenção e cumprimento dos compromissos negociados e assumidos.
Tem sido, por acaso, esta a conduta do Poder Executivo que agora nos
afirma "não haver encontrado, da parte dos adversárioS~ a resposta que lhe era
lícito esperar"? A Nação sabe que não! Não foi assitrtemr-elação às Sublegendas, nem em relação à Previdência Social, nem em relação à Emenda Tancredo
Neves à Lei de Inelegibilidades e nem em relação a várias negociações vísando à
desobstrução da pauta no Senado Federal no período legislativo passado.
Muito ao contrário. A Nação sabe que diversas vezes fomos golpeados sem
aviso prévio, surpreendidos por interrupções bruscas de negociações, até- a
nível de Ministro da Justiça, e, aínda, descabidamente chamados de intransigentes.
As Oposições brasileiras reivindicam um diálogo de iguais pã.ra -iguais aberto, limpo, alto, honesto- que se trave também aqui mesmo, no-Plenárío
do Congresso Nacional, que precisa ser valorizado, conquistar de volta suas
prerrogativas. Neste ano eleitoral, que o conteúdo deste diálogo seja a discussão dos problemas nacionais em praça póblica. QUe este diálogo possa ter a
participação-e o testemunho do povo e fuja, portanto, dos gabinetes palacianos. 1:. esse o diálogo que as Oposições se dispõem a travar e, para ele, elas estarão, como sempre estiveram, à disposição do Governo, às vistas do-povo,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazer Oposição não é ape_nas denunciar, críticar, apontar prOblemas. Disso o sabemos muito b_em. Fazer OpoSJçãó é'ã.ciri1a
de tudo_ anunciar sqluções, é apresentar a proposta alternatiVa de um Partido
políticO qu~ eStá convencido ser capaz de tornar-este ~aíS maisj"Ustõ;-maiS livre
e verdadeiramente democrático. Fa+er Oposição é identificar-se com 8.s aspi-.
rações mais profundas do povo sofrido desta Terra e construir, juntO a ele e
com ele, um programa estruturalmente alternativo de Governo. Fazer OposiçãO"_ é unir, mobilizar e organizar o povo na luta pela conquista democrática
do poder. ~ainda estar ao lado dos sindicatos, das assoeiações-_de classe, das associações de bairro, de ins~ituiçõ~s vivas da soci_edade bra_s_íleira comO a CNBB,
a OAB, aABI, a CONTAG, a UNE, a CONClAT e dos diversos movimentos
populares espalhados por este País. É esta Oposição que O riõVO Líder espera
ajudar o PMDB a continuar fé,IZendo.
Neste ano eleitoral desafiador, não serão poucas ou peqüenas as difiCulda~
des, as maquinações articuladas para enganar o povo e, conseqüentemente,
vencer as Oposições. No que depender da disponibilidade, do "trabalho e da
vontade de luta, a nova Liderança do PMDB fará tudo o que lhe estiver ao alcance para vencer os obstáculos que aí estão à nossa fierlte. A Liderança se_pautará nos mesmos princípios de democracia interna que sempre advogamos para
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o Partido. E será, portanto, intransigentemente fiel e coerente com o Programa
do PMDB.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, representante nesta Casa de um pequeno
Estado do Nordeste, espero prosseguir fl_a mesma linha de conduta cívica com
que sempre exerci os inandritos- que tenho recebido do povo, nestes mais de 30
anos de vida pública parlanientar. Espero estar à altura da melhor tradição dos
grandes homens públicos da Paraíba, tradição de responsabilidade, compromisso e coerência, fartamente comprovada na História Política deste País. Para
tudo isso conto, sobretudo, com a solidariedade de meus companheiros do
PMDB no Senado Federal. Espero contar também com a correção e a altivez
dos representantes dos outros partidos, para que possamos colocar, acima das
divergências políticas necessárias e desejáveis nos regímes democráticos, os objetivos maíores da grandeza desta Pátria sofrida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem. Pabnas. Oorachréefusivamente czmprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Sena:
dor Lourival Baptista, para uma comunicação.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para uma comunicação.)--' Sr. Presidente, S-rs: -Senadores:
Duas importantes classes de profissionais liberais- médícos e dentistasvêm-se movimentando, em todo o Brasil, no sentido de obter do Ministro da
Fazenda Ernine Galvêas o atendimento das oito reivin-dicações formuladas pelos representantes autorizados das Associações, Federações e Sindicatos, em
face dos problemas gerados pelas notificações do Imposto de Renda remetidos
aos médicos e dentiStas enquadrados como sonegadores.
- ÃS entidades representativas das categorias médica e odontológica de âmbit() naC"íáriãl, -tinhani Çm ·vista S.s tensões psicósso_ciais decorrentes daqueles
problemas, dentre os quais avulta a desmoralização, perante a opinião pública,
da imagem de mais de 180.000 profíssionais __;·quando foi apenas de, aproximadamente, 21.000 o número dos médicos e_dentístas atingidos pela impugnação das respectivas declarações.
Evidentemente, muitos desses profissionais, agora acolhidos pela inexorabilidade do fisco, foram vítimas da pressão-econômica oriundo da espiral inflacionária de que são vítimas todos_ os contribuintes, em.bora seja redU4ido o número dos que não resistem às tentações da sonegação.
Não é justo, -porém, que a maioria imensa doS m:edicos e dentistas sofra as
conseqüências morais decorrentes da insidiosa exploração que vêm sendo levada a efeito, atraVéS do iiOticiário quotidiano da imprensa.
A integridade moral e a credibilidade da laboriosa classe dos nossos médicos e dentistas constitutem o seu maior patrimônio, que deve ser preservado e
respeitado, a qualquer preço.
Como médico que me orgulho de ser, cumpro o dever de assumir esta tribuna- atendendo, aliás, às solicitações que- nie foram dirigidas pelas entidades mais representativas dos médicos e dentistas do País, -para formular apelo a~ ilustre Secretário -_da Receita Federal Ern_e?to Dorneles, no sentido de que
os órgãos técnicos da arrecadação físcal encontrem, denti:"O da lei, e se~ prejuízo para o Tesouro. como é óbvio, a solução que os menciOnados problemas estão reclamando, nos parâmetros da legislação pertinente, notadamente o
Decreto-lei n9 1.893, de 16 ee çi~embro de 1981, que di$pÕe sobre a adoção de
medidas de incentivo à arrecadação fedúal, ·e dá outras pr-ovidências.
Ao que estou informado, o própriO Mínistro da Fazenda Emane Galvêas
já teTla cÕncord<.tdo com o ãtendimeOt:o--âe duas das o.íto "reivindicações- apresentadas: a) o adiamento do prazo de pagamento dos débitos de 12 para 31 de
março-e b) promessa de que a Receita Federal notificará os declarantes quedescontafai11despesaS-ri1édicas de profissionaiS mortos -no deCorrer de 1979.
Segundo asseverou o-ilustre Pre;sideilte da Associação Paulista de.Medicina, doutor Nelson Proençp__, o cancelament_o dos jUros e multas que fazem parte
das- noti11caÇões-aepende de decreto-lei suplementar e o atendimento da inedida, de acordo com- o Ministro Ernane Galvêas, serã examinado pelo Governo.
Quanto à_ isenção de Correc;ão m"Oiletáiía sobr~ os -débitos parcelados,
trata-se de prov-idência de exeqUibilidade problemática, porque dependeria de
alteração lezislativa I}O âmbito, d~_Congresso Nacional.
Sr. Presidente, acredito que, em face da compreensão é boa vontade evidenciadas pelo Ministro da Fazenda, pelo menos no tocante ao parcelamento
dos débitos, a SeCretaria da Receita_Federal, dirigida eficienteinente pelo Secretário Ernesto Dornelles, encontrará a fórmula ideal para solução dos problemas sufgidos, encerrando-se, destarte, a injustificável, exorbitahte e desnecessária celeuma que o caso vem provocando.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

o_ SR. PRESlOENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nObre Senador Lázaro Barboza, para urna comunicação.
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O SR. LÃZARO BARBOZA (Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Brasil, há muitos anos, tem inteirãS condições de -ser auto-suficiente ria
produção de alho e, lamentavelmente, todos os anos se repete o mau comportamento de abrir as suas comportas para a ·importação desse produto da Argentina, do Chile, da Espanha e até do Egito, em detrimento -dos interesses do
produtor nacion_al_.
Há cerca de três anos, importávamos, anUalmente, quantidades imensas
de alho que vinhum do Egito e as importações serviam quase sempre para enriquecer meia-dúzia de atravessadores, enquanto os cultivadores de alho em Território nucionlll se viam seni. perspeCtivas--para conünüar produzindo.
Venho, então, apresentar à consideriiÇão do Senado um projeto de lei,
consubstanciando medida proi6ítiVa na importaçãO de alho e que tem a seguinte redução:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 1982
~'Dispõe

sobre a proibição de importar alho".

Do Senad:Jr Lci=am Barho::a

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Ê proibida, a partir da publicação desta lei, toda e qualquer importação de alho.
Art. 2º

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justifica~ão

A presente proposição; que tenho a honra de submeter à apreciação da
Cas_a,_consub~tancia medida da maior importância e indispensabilidade para a
economia agrícola nacional, especialmente no setor da produção de alho.
Com efeito, estando o Brasil e particularmente ou meu EstadO Goiás nas
regiões de ln h umas, Ncrópolis, Nova Veneza! e outros municípios dedicados à
produção de alho, com cupacidade para suprir o mercado consumidor interno,
não se compreende o porquê de o Governo autorizar a importação do produto
justamente por ocasião das colheitas em Goiás, em Minas Gerais e em outros
Estados do País.
Convém sulientar, ademais, que por ocasiãá das colheitas, em outras- Partes do País, costumam aburrotar o mercado interno de alho importado, em detrimento dos_ cultivadores brasileiros.
Sr. Presidente, o Brasil tem- cOndições não apenas de produzir alho para o
seu consumo interno, mas também para abastecer o mundo inteiro. Na verdade, é uma vergonha que, anualinente, o Gm;erno autor_ize __a impOrtação de
quantidades cada vez maiores desse produto, criando uma desmotivação enorme para o produtor brasileiro.
Em o que tinha a dizer. (Muito l»n! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Coneedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurcma, para uma comunicação.
O SR. ADERBAL JUREMA (Para "ma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
COmo representante do Estado de Pernambuco, quero enviar daqui ao exGovernador e ex-Ministro da Agricultura Moura Cavalcanti as mfnhas saudações pelo seu regresso dos Estados Unidos, depois de uma longa temporada
naquele p:.iís, em tratamento de saúde, no momento em que o Estado e Pernambuco, através do Partido Democrático Social, está preocupado com as
eleições de IS de novembro-de 1982. Todos nós estávamos esperando o regresso do ex-Governador Moura Cavalcanti para que pudesse, como uma das
peças importantes no tabuleiro de xadrez da sucessão pernambucana, trazer a
sua palavra de colaboração na escolha do candidato do nosso Partido às
eleições de 1982. Moura Cavalcanti, que há três anos e pouco deixou o Governo, é, hoje, sem dúvida, na -paisagem P6Htíca do meu Estado, uma das lideranças mais fortes, uma das lideranças mais autênticas, porquanto ele não representa apenas grupos isolados de poilticos, e sim o consenso do Estado.
Desde Araripina até a região metropolitana, encontramos por parte dos
homens públicos municipais, dos seus prefeitos, dos seus vereadores, uma dedicação e uma fedelidude àquele que duwnte quatro anos governou Pernambuco. Por isso é que, daqui, envio as minhas congratulações_ a Moura Cavalcanti e uma saud..tçào especial ao seu anjo da guarda, a O. Marga~ida Cavalcanti, que, pela lealdade, pela dedicação com-que se tem havido nos transes mais
difíceis da vida públie<.1 c particulur de seu marido, hoje representa, sem dúvida,
a mulher pernambucana.
Por isso, Sr. Presidente, não poderia deixar de ocuPar esta tribuna, em ligeira comunicação, para dizer a Moura Cavalcanti: seja bem-vindo e nos ajude
no problema du sucessão pernambucuna. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma comunicação.
O SR. DIRCELI CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, desejo registrar__que até domingo Angra I, a primeira
usina nuclear do Brasil, construíd;.t pela Westinghouse dos Estados Unidos, entrará no seu período de criticalidade, gerando, através da fissão nuclear no interior do seu núcleo, 51'o da sua capacidade geradora de energia elétrica, atingindo, _dentro de sessenta dias, 307o da sua capacidade.
Assim, Sr. Presidente, pela primeira Vez, no Brasil, nessas vinte e quatro
horas teremos energia elétrica geracl_a por fissão nuclear. Pela primeira vez, no
Brasil, teremos, portanto, a primeira etapa da era nuclear em nosso País, vez
que a Argentina, ao ri Osso lado, jú tem uma usina funcionando há alguns anos
e, dentro de pouco, fará rolar a sua segunda usina nuclear.
Sr. PrcsLdente, Angra I, qUe-- -não está no Acordo Nuclear BrasilAlemanha, porque foi construída atravé3 de contrato com a Westinghouse dos
Estados Unidos, esta usina custou ao País, segundo dados que não são oficiais,
um bilhão e quinhentos milhões de dólares.
- Mus, Sr. Presidente, já Angra II, que é a primeira usina nuclear do Acordo
Brasil-Alemanha, construída em terra podre, em condições dificílimas, em
cima de estacas de urria altura média de quarenta metros, sendo que há estacas
de 60 metros de altura, só o seu estaqueamento vai custar aFURNAS e ao Brasil, ao povo do País, mais do que o custo da usina nuclear Angra I. Somente no
estaqueamento, somente na pluntação de 1.500 estacas, Sr. Presidente, quando
o contrato de estaqueamento previa apenas 700-estacas no início! Já foi plantado o dobro de estacas e ainda não terminou a fase de estaqueamento do local
sobre o qual vai ser construída Angra II, a primeira usina nuclear do Acordo
Brasil-Alemanha. São condições, portanto, difíceis, ásperas para o País.
Assim, Sr. Presidente, ao anunciar o início de Angra I, a usina que está
fora do acordo nuclear, quero registrar o primeiro passo dado pelo País para
entrar na era nuclear, a um custo elevadíssimo, mas é um passo dado no sentido do seu futuro.
Nós, consumidores de energia elétrica de RJRNAS, do Espírito Santo,
-como os de Brasília. de Minas Gerais, São Paulo eRio-deJaneiro, iremos pagar
uma energia mais _cara. Segu"ftdo declarações do Sr. Presidente de FURNAS,
não haverá um acréscimo no custo da energia, mas, Sr. Presidente, essa usina
que levou I! anos para ser construída para gerar apenas 650 mil quilowatts, a
este custo vai gerar, naturalmente, l quilowatt de quase 3 milhões de dólares.
Este será o preço que o consumidor brasileiro pagará pela eletricidade produzida pelo sistema nuclear ora implantado em Angra dos Reis.
Assim, Sr. Presidente, esta é a minha declaração, e lamento que a Comissão Parlamentar de Inquérito não tenha feito, até agora, a apresentação do seu
relatório.

O Sr. }rfilton Cabral- A apresentação será feita terça-feira.
O SR. DIRCEU CARDOSO- !á agora, o seu Relator, o ilustre Senador
Milton Cabral, acaba de anunciar que terça-feira será apresentado o relatório
pura o conhe.-:imento da Casa,
Assiffi, Sr. Presidente~ registro Ofato da coinCidência das datas. Na hora
em que Angra I entra no seu período de criticalidade, gerando 5% de energia
nuclear nos seus reatares, nessa mesma época, com diferença de dias, a Comiss<.io Parlamentar de Inquérito vai apresentar o famoso e esperado Relatório
Milton Cabral com que vai-se desincumbir da missão que este Senado cometeu
a 11 Senadores.
Quero, Sr. Presidente, registrar que Angra I já começou com um defeito
nos seus trocadores de calor, o mesmo defeito que paralisou 17 usinas dosEstados Unidos- do scu_c_omplexo nuclear de 74 usinas, 17 estão paralisadasque paralisou a usina da Suécia,- uma usina da Iugoslávia e uma usina da Espanha. A nossa Angm I, antes de rodar o seu gerador, jã entrou no período de
defeito no seu trocador de calor, igual aquele das usinas de Espanha, Iugoslávia e Suécia, construfdas pela mesma empresa Westinghouse e pela mesma
fabricante BABCOX.
Pois bem, nós registramos, Sr. Presidente, com pesar, que, antes de entrar
em funcionamento, já ~!presentou um defeito que custou até agora 65 milhões
de dólares, e nós ultrapussaremos a casa dos 100 milhões de dólares para corrigir totulmcnte o_ defeito do trocador de calor de Angra I, construída pela Westinghouse c fabricado pela BABCOX .dos Estados Unidos. Ela funcionarâ com
~ apenas da sua capacidade, para dentro de dois meses chegar a 307o. Quando
gerará a sua capacidade nominal total, nós não sabemos em que mês e em que
ano.
Era o que tinha a dizer. (fl..fuiwbem!)
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O _SR. PRESIDE!\'TE (Cunha Lima) --Com a palavra o nobre Senador
José Uns, para uma comunicação.
--

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA D[SCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria,- último orador inscrito, para uma comunicação.
O SR. AGENOR MARIA (Para comunicação. Sem revisão do oxador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho recebido vários telegramas de associ~ções _de Classes, de tr~balha~
dores, enfim, protestando contra o decreto-lei do Goyern.o, da .Previdência SociaL
Na realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses telegramas têm um sentido mais do que humaníStiCo, eles t.êm o sentido do inconfórrriisrflo do trabalhador brasi_le_iro que a essas alturas, com o seu poder de compra corroído, empobrecido, desgraçado, jogado à sarjeta do abandono e da dor, não se conforma em que venha a Previdência Social aumentar os encargos sociais.
Tenho recebido vários telegramas e quero, registrando C? protesto do trabalhador brasileiro, solicitar do Governo que entenda que tudo tem um limite;
os salários miseráveis que aí estão, o salário da minha Região Nordeste, que
não chega a ser de 8 mil 800 cruzeiros por mês, ou seja;-não chega a ser de 300
cruzeirosfdia, não atende às mínimas -necessidades do trabalhador des_te P?ís.
Há na minha área uma desmotivação total, o homem perde o interesse
pelo labor, e esse trabalhador, esse operário, na sua maior'ia não teve condições
de aprender, na sua maioria não tem profissão, não tem e-ducação, não teve
oportunidade de nada, são homens sem a mínima in-strução, sem·o mínimo conhecimento.
O que vai acoritecer, Sr: Presidente, Srs. Senadores, com Õ trabalhador
analfabeto que perde o interesse pelo trabalho?
Daí por que eu-quero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com esse telegrama
em mãos- com ele são mais de 15 que-já recebi nestes últimos dias, e querepresentam o protesto do trabalhador- apelar para que o Governo compreenda que quem ganha salárío mínimo neste PaTs nãO tem condições diante da
pobreza, diante da miséria, -diante da fome a arcar com 6 ônus da adri"iiiliStração da Previdência Social que é completamente errada.
A crise deste País, Sr. Presidente e Sn._Senadores, não ê-econômica, é Uma
crise moral. Ou se modificam esses costumeS víciados e vicioSos ou eu oão sei,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para onde vamos ser arrastados.
Com estas pahiVra:S, quero deixar registrado o protesto dos trabalhadores
do Rio "Grande do Norte que, em boa hora, protestam veementemente contra
um decreto-lei que fere na til ma o_s se_nfiinetitos daqueles qú.e, trabalhando, sofrem e não sabem mais púra queni apelar.
Muito obrigado. (ll..fuito hen!)
O Sr. Affonso ('amargo -Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo, pela ordem.
O SR. AFFONSO CAMARGO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
.
h para uma indagação sobre o andamento dos trabalhos do Congresso e
para expor a V. Ex• um problema que nos parece cada vez mais sério. Eu pediria a atenção do Senador José Lins para o problema que eu vou expor.
Quando da votação, no ano passado, da Emenda n"' 62/81 que cuidava
da periodicidade de reajuste salarial dos servidores, no final daquela sessão,
ocorreram os seguintes fatos: o Sr. Presidente disse_Q seguinte: .. Vou anunciar
o resultado. Votaram Sim" 28 Srs. Senadores~ Nã9 se obteve quorum~ A__ ~_a
téria deixa de ser votaQa na Çãmara dos Deputados, sendo a sua votação
adiada." E, continuou: "Esclareço ao Planário C_à~ galerias"-:-:- que por sinal
estavam cheias, naquele dia, de servidores públicos___: "que o prazo de tramitação da emenda é até 29 de março de 1982''.
Naturalmente, as lideranças da classe ficaram na expectativa: de que no
calendário das matérias que seriam votadas pelo Congresso este mês, estiVesse incluída esta Emenda n9 62/81. O qú.e não acontec-eu; Elas~ então, procuraram o Senador Jarbas Passarinho, Pre~içiente da Casa, que lhes informou que
a inclusão só poderia ser feita desde q11e por acordo de Lideranças. Como jâ
havia, inclusive, disse ele, um precedente com relação à proposta de emenda
que pretendia reduzir o domicílio eleitoral que, aliâs, foi incluída, porque
houve acordo de lideranças.
Essa emenda, do domicílio eleitoral, foi votada três vezes nas últimas 48
horas porque houve acordo de lideranças. Então, estamos no seguinte impasse: o PMDB pretende e solicita que seja incluída, este mês ainda, até o dia 29,
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tamb~~. pelo menos uma votação a mais dessa Emenda n9 62/81. Questionei
· este problema hoje, durante a sessão do Congresso, e obtive do Líder do
PDS, em exercício naquela 9casião, que era o Deputado Djalrna Bcssa, a seguinte explicação: que ele nãO COnhecia bem como se processava, dentro do
Senado e na área da Mesa, o encaminhamento dessas propostas, mas que sabia que havia um critério e que estava_ sendo adotado ..0_ que vale acentuar
que da parte do PDS não houve qualquer obstrução à inclusão da Emenda n9
62f81 no calendário das votações ...
Então, eu gostaria que V. Ex•, que preside e representa a Mesa nesta sessão-;- mandasse em decorrência dessa declaração do Deputado Djalma Bessa e
acreditO com a CoriCordância, ínclusive do Senador José Uns, determinasse à
Secretaria da Mesa que incluísse, ainda este mês, mais uma votação desta
emenda. _Porque os servidores públicos não poderão entender que se tenha
votado por três vezes a matéria domicilio eleitoral, que atende a meia~dúzia
de políticos no País, e não se coloque, pelo menos mais uma vez, um problema de alto interesse para todos os servidores do País.
Eu faria este apelo, inclusive a que o-Senador José Lins confirme essa posição do Líder Djalma Bessa, porque eu sei que o Senador Nilo Coelho estâ
com um problema de ordem pessoal, e ele ficou de nos dizer qualquer coisa,
hoje, e ainda não teve oportunidade de fazê--lo. Mas, o Deputado Djalma
Bessa, em nome da Liderança do PDS, da sessãÕ do Congresso, disse que o
PDS não punha qualquer obstrução a que fosse. colocada essa proposta de
emenda.
-E&tão,_é esta _a sqlicitaç~o_que f~ço à Mesa,_gue ~~termine à Secretaria
Geral que coloque, no calendário deste mêS, ri um d{i possível de votação, que
seria numa quarta ou quinta-feira, essa proj:losta di! Emenda n9 6:Z/8l.

O SR. PRESIDENTE (C_unhaliroa)- Nobre Senador, o assunto a que
V. Ex• se reporta está a feto exclusivamente ao Presidente titular da Casa, a
quem_ levarei o apelo de_ V. Ex•_, para que po~sa incluir na Ordem do Dia, o
-projeto que V. Ex• defende e a que se feporta, neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Sobre a mesa, projeto de leLque
será lido pelo Sr. 19-Secretárío:
~E lido o f_eguif!le

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 16, DE 1982
Dispõe sobre a proibição de importar alho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l"' l:. proibida, a partir da publicação desta lei, toda e qualquer importação de alho.
Art. 2'? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição, -que tenho a honra de submeter à apreciação da
Casa, consubstancia medida da maior importância e indispensabilidade para
a economia agrícola nacional, especialmente no setor da produção de alho.
Com efeito, estando o Brasil e particularmente o meu Estado, nas regiões
de Inhumas, Nerópolis e Nova Veneza, dedicados à produção de alho, com
capacidade para suprir o mercado consumidor interno, não se compreende o
por que de o Governo autorizar a imporüi.ção do produto justamente por
ocasião das colheitas em Goiãs e em Minas Gerais.
COnvém salientar, ademais, que por ocasião das colheitas, em outras
partes do País, costumam abarrotar o mercado interno de alho importado,
em detrimento dos cultivadores brasileiros.
Sala das Sessões, em I 1 de março de f982.
Senador Lázaro Barboza

Às ç_f!f!lissifes de-Constituição e iustica._e q_~ ECono~iCf,
O SR- PRESIDENTE (Cunha Lima)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões comPetentes. - ·
Sobre aomesat requerimentp que será lido pelo Sr. }9-Secretário.
E lido o ~eguinte
REQUERIMENTO N' 39, DEI982
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado, do editorial de O Globo do dia 10 de março de 1982, intitulado "As fronteiras do_ clero".
Sala das Sessões, 11 de março de 1982.- Dinarte Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O requerimento lido será publicado e submetid_o ao exame da Comissão Diretóra, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, comunícação qUe será lida pelo Sr. 19-Secretário.
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E lida a seguinte

Ofício
OII /82
Brasília, II de março de 1982
Â Sua Excelência O Senhor Se.nador Jai-baS Passarinho
DignísSiriiO -Presidente do Congresso Nacional
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que os Deputados
Maurício Fruet e Daso Coimbra foram indicados por esta Liderança para
substituírem os Deputados Tidei de Lima e Melo Freir.e, respectivamente, na
Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à .Constituição n9s 67 e 69, de 1981, que ''a-lteram as alíneas "a" e "b" do
parágrafo único do_ artigo !51 da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Odacir Klein, Líder do PMDB.

O SR. PRESlDENT.E (Cunha Líina)- Serão feitas as substituições solicitadas.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
EuníCe MiChiles- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- José Sarney
-Cunha Lima- Milton Cabral- Nilo Coellío- Teotônio Vilela- Gil·
van Rocha- Jutahy Magalhães- Lomanto_Júnior...:..:.. Lt.iiz Viana- NelSOn
Carneiro- Franco Montoro- Benedito Ferreira- Benedito Carielas..:....:.
Saldanha Derzi - Evelásio Vieira - Lenoir V3.rgas-- Pedro -Simon.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Estã finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara n9l 14,
de 1981- Complementar (n' 168/80 ~Complementar, na casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando
o Decreto-lei n9 406, de 3 I 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 Comissões:
-de Constituição e Justiça;
-de Economia; e
-de Financas.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
O SR. JOSt FRAGELLI (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias, surpreendido com esta proposição do Governo, eu a
combati, mostrando o ónus que ela vai trazer ao empresário e ao produtor,
tornando-os responsáveis pelo pagamerito do lCM que deveria ser pagO, ~r.
Presidente, pelo segundo ou pelo terceiro revendedor de umã determinada
mercadoria ou produto.
Lendo a exposição de motivos apresentada pelo Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento, vejo que S. Ex• justifica o projeto apresêntado com
palavras realmente vazias de sentido e de verdadeira justificação da proposição apresentada:
Pretende-se na linha de orientação do a:rt. 128 do Código Tributário,
"conferir aos Estados instrumentos maiS consentâneas e de menor custo para
a gerência do !CM".
Mas não diz, Sr. Presidente, porque esses novos instrumentos seriam de
menor custo e mais consentâneas para a gerência do ICM. Uma palavra ass'ini vazia de sentido quando nós sabemos que, em matéria de Direito Tributário, temos termos que são específicos para qualificar as operações e todas as
negociações sob o impacto das nossas leis tributárias. Por que, de menor custo para a gerência do ICM?
Não se trata de gerência, trata-se de arrecadação do ICM, Sr. Presidente.
O tempo ê curto e gostaria de ter um pouquínho da liberalidade da Mesa
para tratar do assunto.
Art. }9 Ficam acrescentados ao art. 29 do Decreto-lei n9 406,
de 31 de dezembro de 1968, os seguintes parãgrafós:
"Art. 2•
............................................ .
§ 99 Quando for atribuída a condição de responsãvel ao industrial, ao comerciante atacadista ou ao prcrdutor;-telativamente
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ao imposto devido pelo comerciante varejista, a base de cálculo do
imposto ·será:
a) o valor da operação promovida pelo responsável, acrescido
da margem estimada de lucro do comerciante varejista obtida me~
diante aplicação de percentual fixado em lei sobre aquele valor;
_ Aq~i estf! o primeiíro caso, Sr. Presidente, em que o indus_trial, o comer~
ciante, o produtor já vai pagar um imposto, adiantadamente, sobre aquele lucro estimado do segundo operador ou do terceiro operador da produção.
Vou dar um exemplo, Sr. Presidente, com um assunto que eu mais ou
menos conheço, que é o do b_?i: eu vendo o meu boi, Sr. PresidenteJ Para o frigorífico. Se o frigorifico não tiver outro intermédiádo venderá ao açougueirO
o_u ao tendal e este vende ao consumidor. Pois bem, o produtor irã pagar esse
imposto estimado adiantadamente: o imposto -devido pelo frigorífico e o imposto devido pelo açougue que vai vender a carne ao consumidor.
E esse sistema oP-n!ssivo de cobrança do ICM ao qual o ilustre Ministro
da Fa:z;~nqa aplica est~~ termos eufemísticos, Sr. Presidente: ~'IrisirUmentOs
rrialS cÕrlsentâneos e de menor custo da gerência do !CM".
São palavras escritas para não serem entendidas.
O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem!
O SR. JOSfl FRAGELLI- Palavras bonitas de tecnocratas.
Sr. Presidente, nós sabemos que há o chamado contribuinte de direito,
que é aquele quem a lei obriga o pagamento do imposto, e que há o contri~
buinte de fato 1 que é aquele que, ?-final, suporta efetivamente o ônus tributáriO, que ê, em geral, o consumidor. Pago como empresário ou como produtor um imposto, vendo a minha mercadoria acrescida desse valor do imposto.
O revendedor quando passa para o terceiro adquirente, seja o consumidor ou
seja ainda um intermediário, acrescent:Cao-- preço da mercadoria o impoSto
que ele paga e, quando vai para o consumidor, esse segundo revendedor e terceiro operador do negócio econõinico- e podemos dizer jurídico tambémesse terceiro também acrescenta o imposto por ele pago. Trata-se de um fenô~
meno conhecido em Economia e também em Direito Financeiro como translação do imposto, isto é- como diz Aliomar Baleeiro, o contribuinte paga o
imposto, mas liberta-se do sacrifício, transferindo a terceiros no todo ou em
parte. É um fenômeno conhecido, ê um fenômeno econômico, absorvido, digamos assim, pelo Direito Financeiro e que, por isso mesmo, é profundamente estudado, não apenas nas teorias económicas sobre a translação do imposto, transferência do imposto, mas, também, no Direito Financeiro.
-Sr. Presidente, ep. teria que examinar cada um dos itens desse projeto de
lei, mas tomaríamos muito tempo. Eu só que'i'o lembrar o seguinte: que as
teorias sobre o fenômeno econômico da translação do imposto são profundam_ente estudadas, justamente pelo efeito, às vezes calamitoso que traz à economia e, sobretudo,_ pelos _ónus _que impõem aoS indivíduos.
Vou me permitir,_ Sr. Presiderite, fãzer, aqy.iJ_ duas leituras: uma de Aliomar Baleeiro e outra de Rubens Gomes de Souza.
Diz ele:
u Aquela transfe~ência do ónus do fabricante Pãra o retalhista,
- e eu pediria a atenção da nobre Liderança da Maioria- atravéS
-da inclusão do valor do imposto no preço dos cigai'i'os ... "
Baleeiro, o meu sa1:1doso amigo, Deputado comigo de 55 a 59; um dos
mais ilustres conhecedo-res do Direito Financeiro e Tributârio deste País que
inovou, na Corisfituição de 46, toda essa matéria- pelos seus vastos conheci~
mentos e qu.e morreu como Ministro- apoSentado do Supremo Tribunal Federal"Da primeira repercussão ou translação".
Os americanos chamam apenas de impacto e o resto da teoria econômica
-chamam de percussão a primeira cobrança do imposto e de repercussão ou de
translação a segunda, a terceira ou a quarta cobrança do imposto.
·~Dá-se a segunda percussão quando o retalhista, por sua vez,
transfere os seus impostO$ e os do fabricante ao consumidor, rieste
reCebendo a carga fiScal sem poder transmiti-la a outrem a incidência."
Quando_ o consumidor, adquirindo uma n:tercadoria não pode transferir
do imposto a outra pessoa, há o que se chama incidência, ou seja, incidência final, que é aquele quem paga toda a carga de todos aqueles impactos,
primeiro, segundo, terceiro ou quarto do imposto cobrado seja o antigo imposto de consumo, que é o exemplo dado por Baleeiro, hoje IPI, ou seja o Im~
posto de Circulação de Mercadorias.
A parte a que quero chegar, Sr. Presiderite, é a seguinte, e eu chamaria a
at_enção do nobre Líde~ da Maioria, se me permite:
_..Tal como foi sumariado, nas linhas acima, temos uma primeira api-oxiillação cjue precisa ser comPletada com os elementos concretos da realidade; esta- não é tão sim pies."
O- ônus
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Quer dizer. aquela linha: "primeiro iniPOsto,-segUndo imposto. terceiro
imposto'', não se verifica sempre na realidade, vamos dizer assim,' nessa forma linear de cobrança de imposto.
uNem sempre o contribuinte de direito ... "

É este o ponto a que quero chegar, para mostrar o tremendo ónus que
esse projeto vai trazer aos produtores, sobretudo, a todos aqueles que vão ser
agora os novos responsáveis pelo impo-sto, pagando, adiantadamente e por
estimação, aquele imposto que deveria ser pago pelo segundo e pelo terceiro
contribuinte.
"Nem sempre o contribuinte de direito logra descarregar no
retalhista, nem este no consumidor, todo o gravame sofrido pelarepercussão. Às vezes a repercussão é parcial, outras vezes nenhuma."
E vou dar um exemplo a V. Ext:
" ... " outras vezes nenhuma, porque, em certas condições~ ela
se realiza para trás, isto é do comprador para o revendedor, que então suporta, no todo o_u ~_rn_ parte, o tributo. No exemplo acima dos
cigarros, houve repercussão para frente. Admite-se, também a repercussão em superfície, linear, quando a carga é suportada parcialmente pelo contribuinte de direíto, pelo de fato e por cada um dos
intermediários, ·atacadiStas retalhistas, etc.
Peço mais uma vez a atenção:
"Para uma previsão de como se .desenvolverá o fenômeno em
caso concreto, hú necessidade do conhecimento de vários outroS dado~ do problema, segundo o tipo do imposto, segundo a sua técnica,
segundo o fato de operar o vendedor em monopólio ou em oligopôlio. ou livre competição, a rigidez ou a elristlcídade da ProcUra."
Vou parar por aqui, porque o tempo urge, Sr. Presidente. Mas, para não
dizer que em sô o Ministro Aliomar Baleeiro, conhecido como, quase sempre,
um grande oposicionista, e que poderia adotar, mesmo na sua obra de caráter
estritamente cícnfífTc-o~ que- é a sua urntrodução à Ciência· das Finanças'', com
aquela sua inclinação de homem de Oposição, vou ler"3qui, e pediria, ta-nibérn,
;;1 atenção do nobre Líder, pois é um subsídio que, se V._Ex~ me permite, darei,
de Rubens Gomes de Souza. V. Ex• sabe que talvez; tenha sido um dos maiores
tributuristas deste Puís, o verdadeirõ autor do Código Tributário Nacional.
Ele diz o _seguinte:
''Depois de lembrar que os escritores americanos sustentam que

a distin(,!ão entre tdbuto e sobre a renda produzida e tributo e sobre a
renda consumida é artificial_, porque não é possível determinar com
precisão o mecanismo- não é possfvel determinar, com precisão, o
mecanismo da translação."
É esse mesmo que o Sr. Minístro díz que- é ·mo-sTmples e que não oferece
quaisquer dificuld;.idcs e quaisquer problemas.
Pois bem, são os autores americanos e um deles cit~dQ, Lutz PubHcFinances é quem diz que não é pOssível detenninar, Com preCisã<Y;esse mecanismo da
transh1çào.
E, aí, vem a lição de Rubens Gomes de Souza:
"'A objeção é, cm tese, procedente, principalmente, porque arepercussão dos tributos, sendo um fenômeno ~onômico e não jurldico, não pode, a repercussão, ser fixada a prioii" pela lei."

Veja bt!m, meu nobre Líder: não pode a repercussão ser fixada a priori pela
lei. Não é este modesto Senador, que pouco ou nada díz, mas um mestre do ccturno de Rubens Gomes de Souza quem o afirma:
" ... porque a repercussão dos tribl.ltos, sendo um fenômeno
econômico e não jurídico, não pode_s~r fixada a_p_riori pela lei, sendo
economicamente inoperantes as disposições legais neste sentido,
como u do art. 99 ... "
e ele dá o exemplo semelhante a este que está aqui:
. da Consolidação das Leis de Impostos de Consumo (hoje
I PI). que determina a cobrança obrigatória do_imposto por parte do
contribuinte legal, o produtor ou o importador, e do contribuinte final."
Então, ele diz que ho.1vié.l um erro nesse art. 99, ·cta Lei de Impostos de Consumo, justamente porque fazia a translação, a transferência da cobrança do imposto, por parte do contribuinte legal, para o contribuinte final, que é o consumidor.
·• ... uma disposição legal desse tipo poderá ter a vantagem- prática de facilitar comercialmente a repercussão do imposto, por parte do
responsável legaL Mas é claro que só terá o efeiio de operar efetiva-
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mente a translação do imposto, se as condições do mercado o permitirem, determirwndo ao contrário, na hipótese inversa, o reajusta-mento dos preços por parte do produtor e do importador."
__ O exemplo que eu queria dar, nobre Líder, é o seguinte, e aconteceu agora, hú pouco: o boi, no ano passado, chegou a 2.800, 3.000 cruzeiros a· arroba
e, em poucos dias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, baixou a Cr$ 2.200,00, Cr$
2.300,00. O frigorífico que pagou o ICM- porque em geral ele vem ·pagando
o ICM - esse fdgorífíco, com essa diferença de Cr$ 600,00, Cr$ 700,00, Cr$
800,00, por arroba de carne, ele nunca mais pode recuperar aquele imposto
que ele pagou, quanto mais se ele tivesse que pagar o imposto do último revendedor, daquele que entrega a carne ao consumídor. ~a isso que Baleeiro faz referência, quando diz desse imPosto, porque essã repercussão pode ser para a
frente, mas, também, pode ser para trás.
_De sorte que cu fa.rei uma ~Itima referência, porque o assunto é tão complexo, meu nobre Líder, que cu tenho aqui um VeíhO tiVio, de um professor de
Direito da Faculdade de Lille, Impijt, Écmrmfe et Politique, em que ele estuda todos esses aspectos da translação e da repercussão do imposto, mostrando que
innui gr<~ndemente nisso a oferta, a demanda, as condições de mercado, como
no exemplo que eu estou dando. Então, como é que num momento de crise,
como ess_e cm que nós vivemos, Sr. Presidente, em que garroteados estão todos
os produtores, sejam indu!itriais, sejam da área niraf: COmo é que se vai cr(ar
jii5fúmente sobre o produfor"mais esse ônus,--deD.diantar"para o Estado o pagamen!?.. d~ ICM, meu Deus do Céu?

O Sr. Lá:aro Barbv=a -

E:

um absurdo~

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Risso que es't"á se fazendo com esse projeto de
lei. E ele ptlS!iOU em brancas nuvens, na Comissão, iriclusive por desídia minha,
Sr. Pre.<;idente, que, numa das úh_irmt,s comissões, !1~0 atentei para a matériaconfesso isto- e só vim ler a prqposição aqui. em plenário, e me levantei. HojC.-preparei-me um pouco mais. Mas quanto a essa matéria, Sr. Líder. acho que
V. Ex~ agiria com esse_ equilíbrio invejável da sua Lidetan~ça, com esseJ>Çlm senso que todos nós lhe reconhecemos, com essa inteligência voltada sempre para
<.lS boas soluções. Eu acho que V. Ex' concordaria que esse projeto fosse tirado
de pauta para ser reexaminado.
E mais, Sr. Presidente, hoje não pude estudar o aspecto legal, não pude estudar o aspecto, aliús, constTtilciqnql Qessa proposição~ ó que vou fazer adiante,
Sr. Presidente, na pTóXimu semana. Eis aqui o art. 6º do Código Tributário:

Ai{ 6~ A atribuiçãO constitUcional de competência tributária
cólnpfeendc a c_ompefência legislativa plena, ressalvadas as limitações
contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas
Leis Orgâflica:-; do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o
disposto nesta lei."
Veja bCrO v. Ex• como. ii -dUvida prOssegue, nã9 quero fazer uma afir-mação, po"rque· não gosto de fazer uma _afirmação sem convencimento e sem ter
me úprofundudo, pelo menos um pouco, com a minha tão reduzida capacidade, Sr. Presidente (Não apoiado!) de conhecimento jurídico. Mas, diz aqui:
Parúgrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no
t_odo ou em_ parte, u ()Utrus pessoaS "jurídicas de direitQ público pertencem à competênc-ia legislativa daquela a que tenha sído atribuído.
Ora, o 10v1 é da competência dos Estados. Esta questão de expor, delegislar sobre a fm\neira de arrccit.dar o imposto", tem· qu-e ser, tem que continuar,
Sr. Pre.-;idente e Srs. Senadores, na competência do Estado. Então, acho que
esse projeto. inclusive, ê, Inconstitucional,

O Sr. Lá=am B(trl:v;:a -

E _é, realmente, inconstitucional!

O SR. JOSt"FRA.GELLI- Já disse. não quero fazer ainda uma afirmação
fi nu! mas,. tenho quase_ certem de que o é. Acabei de dizer, agora mesmo, ao
eminente Senodor Lomanto Júnior, que qUando era Governador, procurando
estudar esse assunto~ justamente pdrã -solucionar sempre de uma maneira mais
suasória esse capítulo conflitante da arrecadação dos_ imposto, eu fui eitcOntrar
justamente no Código Tributário da Bahia, e que veio dos últimos meses do
Governo Lo manto Júnior, senão me engano, o recolhimento por estimativa de
aCordo com o valor econôm_ico do contribuinte, por exemplo, do comerciante.
Então, estabeleci- já disse aqui- o seguinte: O fiscal ia, fazia o levantamento cconômico da fim1a, e estabelecia, pof um prazo de quatro ou seis -me~
ses~ o imposto que, por essa estimcHiva do movimento econômico, deveria pagar. Quer dizer, veja bem V. Ex•. é uma forma estabalecida pelo Governo· do
E:,tu_do_, não_ pode ser nunca Jegislado para o Estado, sobre o Estado pelo Go~
vcrno federal. l:: alguma coisa que deve ficar na competência dos Governos estaduais.
Com estas palavras, Sr. Presidente, agradeço a generosidade de V. Ext
prometendo voltar no assunto, depois de estudá-lo melhor sob esse aspecto
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constitucional. Assim, pediria que o assunto fosse estudado novamente e em
profundidade. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)

O Sr. Lâ::am Barho::a- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votw.,;iio.
O SR. PRESIDENTE (Cunho Lima)- Concedo a palavra, para encami·
nhar a votação, ao nobre Senador Lázaro Barboza.

O SR. !.AZARO BARB~ PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Com a palavra o nobre Senador
José Uns, para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLiCADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Agenor Maria- s-r. Presidente, peço a paltlvra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESTO ENTE (Cunha Lima)- COncedo a palavra ao nobre Senador Agcnor Mariu, para encaminhar a votação.
O SR. AGENOR MARIA (Para encaminhar a votação, sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os Governadores de Estudos já têm o privilégio descabido de usar uma
pauta e essa pauta pode ter I 00, I 501'o a maiS de um Estado para outro.
O feijão, em Pt!rnambuco, pode ser quinhentos-cruzeíros o saco_, e no Rio
Grande do Norte, pode ter uma pauta de mil e quinhentos.
Os Governadores, no mês que querem arrecadar mais, simplesmente ãumentam a pauta, c arrecadam mais. Já é u-m diie1to que eu con.sideiro abusivo
da parte dos GovernadOres em cTma-âo consumidor. Essa partejá eXiste nO C6~
digo Tributário Nacional, que permite, infelizmente, este direito arbitrário.
Agora o Governo quer, com eSse projeto; dar outrO direito arbitrário;
quer o Governo, através dos seus fiscais-, esú.lbeleCer lucros, ou seja, estimativa
de seu lucro aqui é tanto, e o cidadão vai pagar, por uma estimativa do lucro
antecipado, determinado pelo Governo.
V, Ex•s hão de convir "o següinte:_o Goverrio é põlítico, e e"sse, hoje, mais
do que o de ontem.
Se o comerciante, que trabalha por estimativa, é do partido do Governo, a
estimativa vai lá para buixo.Sc o-cOinerciante, iilfelizmente, é da Oposição a estimativa vai lá, para cima, Sr. Presidente, os fiscais de tributos são -nomeados,
no interior, pelos chefes polfticos. Então, eles vão para os municípios fazer tributo cm função do interesse da polítiCa ·pa-itídàrí3 de cada um deles ...

O Sr. l.Lí:am Bmbxa -

E não são os da Oposição que nomeiam.

O SR. AGENOR MARIA- Depois, Sr. Presidente eSrs. Senadores, are·
dação do projeto é a mais cavitosa que vi em minha vida. Vejam bem V. Ex•s o
que diz o Ministro, encaminhandO ao Presidente da RepúbliCa.
"·-· Esses mecanismos poderão ser acionados de maneira dosada ... "
Pelo amor de Deus, o que quer dizer isto?
Esses mecanismos poderão ser acionad-os de mar1eíra dosada; se o indivíduo é do PDS a dose é, digamos, mais açucarada; se é do PMDB a dose não tem
açúcar algum. Ora, Sr. Presidente, essa redação não tem seritído para com da
se querer que cstú Cusu aprove ...

O Sr. José Frqge!li -

.1: uma exposição chehf- de eufemismo-:

O SR.AGENOR MARIA- ... um projeto, um decreto-lei de âmbito nacional que vai levar tanta complexidade ao interior do País.
Portanto, acredito que o Seriado r José Lins, que representa o Governo, na
Liderança, hoje, tenha que convir o segui~_te: este projeto tem que voltar às
suas origens, para que a redução seja baseada em princíPios de lei, porque esta
redução não representa essência de princípio, ela representa essência de má fé.
Era o que eu queria dize-r, Sr. Presidente. (Afuito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha lima) -Srs. Senadores, de acordo com dispositivo do RegírTiento Interno, a votação deste projeto será feita pelo processo
nominal, uma vez que a matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria da composição_ da Casa.
Como é evid!!nle, em plenúrio, a falta de qwnm. vou suspender a sessão
por 10 minutos, acionando as campainhas, para que os Srs. Senadores compareçam a plenário para votação.
Está suSpensa a scsslío por I O minutos_.

(A sessii:J é súspema à~ 17/vras e 22 minutos e reabena às 17 h:Jras e 32
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está reaberta a sessão.
Sendo _evidente a falta de quonm, deixa-se de proceder à votação.
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Constata-se no plenôrio quonm mfnimo para manutenção da sessão: -13
Srs. Senadores.

O Sr. Ditt'eu

Card~vo

-

Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cunha lima) -

Pela ord~m, tem a palavra V. Ex•-

O SR. DIRCEV CARDOSO (Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente. estamos acompanhando a desassistência de certos Srs. Senadores
no plenúrio.
Goiituria que V. Ex" ruesse o registro dos ausentes, porque estou computunda todos os ausentes desde o início dos nossos trabalhos. Assim, gostaria
que V. Ex• fizesse o mesmo com relação aos presentes e, por exclusão, aos ausentes.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Atenderei V. Ex• Vai-se proceder à
pelo sistema eletrôníco.
Pe~o·o aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.)
Como vo_ta o Líder do PDS?

Votã~_:ão

O Sr. José Lim - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Como vota o Líder do PMDB?
O Sr. Humheno Lucena - Não.
O SR. PRESII)ENTE (Cunha Limo) (Paum.}

Os Srs. Senadores já podem votar.

Pmcede-.w à rotaçOO
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: -Aimir Pinto- João CalmonJose Lins- Jutah)· Magalh:íes- Luiz-Cavalcante- Milton Cabral.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES..--: Dirceu Cardoso - Henrique
Santillo -_ Humherto LUcena- Lúi:aro Barboza-- Nelson Carneiro -Saldanha Dcrzi.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Votaram apenas 12Srs. Senadores.
Não há, portanto, qwnm para vot:.~ção.

O Sr. Dirr:euCardaso- Sr. Presidente, requeiro a relação dos votos dosSrs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V.
dor Dirceu Cardoso.

Ex~

será atendido, nobre Sena-

O SR. PRffiiDF.NTE (Cunha Lima)- Face à falta de qrmrm, as matérias
constantes dos itens 2 a 6 da Ordem do Díu ficam co-rri a Votação igUalmente
.adiada e as matérias constantes dos itens 7 e 8 ficam com a discussão sobrestada, em virtude de d.:pcnden::~ de votação de requerimento.

Silo ns

s~guimes

m item adiacbs:

Votação, em primeiro turh6, do Projeto de Leí"do senadO fi9 13, de 1979-,
de autoria do Senador Mauro Benevides, qu·e dispõe sobre a concessão de
áp!Ysentadoria especial para o comeTciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituicão _e :Justica. pela constitucionalidade e juri9-icidade;
-de Legislação Social, favorável;
-de Saúde, favqrável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e Jásê F'ragel!L
--

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 329, de
19"80; de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
_por horas extras habit~ais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade~
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
4
Votação, em prinieiro 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 nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
- de Constitui('ào e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutívo 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 L~i do SenadQ n"' 35:2, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de_ alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituicão e Justica. pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.
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PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de ConstituiÇão e !ustiça, pela constitucionalidade e juridicidade·
- de Legislação Social, favorável·
'
.::.:.-de Saúde. faVorável; e · ·
'
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragel!i.

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescen_ta dispositivos à
Lei n• 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário devido aos trabalhadores. é,!vulsos_. tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a !.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

3
Votação, em primeiro tur:Oo, do Projeto de Lei do Senado n~' 329 de
19~0,
autoria ~o Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con~
sohdaçao das LeiS d~ 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-con~titui_çãâ-e ~ustica. pela constitucionalidade e juridicidade;
-. de Legtslaçao Soczal, favorável; e
-de Finanças, favoráveL

7
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 362, de
1979, de au_toria do Senador Humbc;l'to Lucena, que altera dispositivo da Lei
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Jus_tíca:
- de Legislação Social;
- de Serviço Púhlico CúH; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

4
Votação, e~ primeiro tUrno, do PrOjeto de: Lei do Senado n~' 164 de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechai-dd-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, 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.

8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de __Lei do Senado nq 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 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 apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)

Votação, em prímdl'o turno,- do Projeto de Lei do Senado nq 352, de
1978, de autoria do Senador Accjoly Filho, que dispõe sobre a ação de ali~
mentos, tendo
PARECER, sob n' l.l45, de 1981, da Comissão
-de Constituicào e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favOrável.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Com a palavra o nobre Senador Bernardino Viana. (Pausa.)
S. Ex' està ausente.
Tem a palavra o nobre Senador DirceU-Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, sendo .evidente a falta de
quorum. peço a V. Exf. que, de acordo com o Regimento Interno, encerre a
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• serã atendido.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno ú_nico, do Projeto de Lei da Câmara n~' 114, de 1981
-Complementar (n~> 168/80- Complementar, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto~ lei n9 406, de 31
de dezembro de 1968, que estabelece hormas gerais de direif(i tributário, e dá
outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justicil;
- de Economia; e
- de Finanras.
2

Votação, em priffieiro tüf-nó, 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 especifica, tendo
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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 n~' 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa~
Jário devido aos trabalhadores avulsos, tel').do
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justíça, pela constitucionalidade e jtJ:ridicidade;
- de Legislação Social~ favorável; e
~de Finanças, favorável.
7

Discussão, em_ prii:neíro 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 !.130 a 1.133, de 1981, das Co- ~
missões:
- de Constituição e Justiça;
-de _Legislação Social;
- de Sen;ico Públicç Civil; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiame~to da discussão.)
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, sób n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
Constituição i fustica. pela conStituciorialidade e juridicidade;
de Legislacão Social, favorável;
7
- de Serviço Público Civil, contrário; e
- de Economia, favorável, com as Emendas de n9s l e ;2.-CE, que apresenta.
(Dependendo __ da votação_ do Requerimento nq 35f82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento d~ discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE MA·
RIZ NA SESSÃO DE 10-3·82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. DINARTE MARIZ (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente.
Srs. Senad-Ores:
Trago, hoje, ao COf!hecimento çiçs~a Casa uma notícia triste para o meu
Estado, com a perda de um jovem deputado estadual, falecido em HQu_ston,
nos Estados Unidos, no dia 6 deste mês.
Refiro-me, Sr. Presidente e Srs. senadores, a:o meu brilhante companheiro de Partido, o Deputado Dalton Cunha, de tradicional família norte-riograndense. Deputado estadual, já no seu segundo mandato; professor universitãtió; dirigíu, há pouco tempo, a representação do lN PS, no Rio Grande do
Norte; filho do ex-Presidente do Tribunal de Justiça do meu Estado, Desembargador Zacharias Cunha; casado com a Dr" Terezinha Cunha, também médica como ele e professora universitária:. Deixa, do matrimônio, 3 lilhos: Tatiana, Dalton e Elke. O seu corpo está sendo recebido hoje em Natal, por seus
· conterrâneos, que pranteiam sua morte e onde será sepultado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi para o Rio Grande do Norte, inegavelmente, uma grande perda.
Dalton Cunha tinha tudo para galgar as posiçõeS ma:is 3.ltas da militância política: no mCu Estado. Era inteligente, culto, homem afeito a situações
políticas.
Foi aO meti lado um dos organizadores da ARENA no Rio Grande do
Norte e atualmente ocupava lugar de destaque nos· quadros do PDS.
Deixo, aqui, a manifestação de pesar, que peço seja transmitida à sua
família e ao Governo do Estado, pela grande perda a que nós estamos assistindo, nesta hora, para a vida política do Rio Grande do Norte.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim é a vida; um homein jõveni, cheio
de vida, cheio de esperanças, cheio de ilusões, que parte tão cedo, podendo
ainda prestar relevantes serviços ao meu Estado e ao País.
O Sr. Agenor Maria - V. Ex• me permite um aparte1
O SR. DINARTE MARIZ- Ouço o aparte do nobre Senador Agenor
Maria.
O Sr. Agenor Maria- Senador Dinarte Mariz, queró, através de V. Ex•,
levar à família enlutada os meus pêsames, porque, na realidade, o Rio Grande do Norte perde, com a morte desse jovem, uma grande parte de perspectiva de futuro na nossa política.
Muito obrigado a V. Ex•

O SR. DINARTE MARIZ- Obrigado pelo aparte.
Dalton não era só o meu companheiro; era o meu amigo.
Com ele, eu tinha não só os laços de amizade, mas, também, o de afinidade e, com ele, pelejamos, muitas vezes-, lado a lado, defendendo as mesmas
idéias, os mesmos prindpioS que norteavam a vida pública do Rio Grande do
Norte.
É com grande pesar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que registro este
triste acontecimento e deixo aqui à família enlutada a expressão mais sentida
do meu profundo pesar.
Era o que tiriha a dizer.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÃZARO BARBOZA NA SESSÃO DE 4-3-82 E QUE. ENTREGUE ÀREVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr.
Presidente, Srs. SenadOres:
Infelizmente, no meu Estado de Goiâs, tem acontecido uma sucessão de
fatos desagradãveis, em virtude da insensatez do Governo goiano~ que se poi-ta da maneira mais inconseqUente p-osSível, levado sobretudo pelo desespero,
em face da certeza de que o Governo perderã as eleições em Gofâs, e as perderã por uma diferença esmagadora, a mais esmagadora de toda a nossa história política republicana.
-------E1 em face do desespero que passou a tomar conta do GoVern-O, de cerca
de dois; anos para cã, tantos- têm sido os desatinos, tantas são as aberrações
que muitas vezes, nós, da Oposição, temos até constrangfmeritõ e-m traZer tais
fatos ao conhecimento desta Casa.
E hoje, Sr. Presidente, venho à tribuna para tratar de dois assuntos, nenhum deles, de trato agradável. E, o principal, é para falar de um desses desatinos do GoVernador goian6, talvez o menor dos seus desatinos em face dos
tantos que comete. Julgando-se superior à lei, considerando que a sua vontade, à seu juízo, deve ser incontestãvel, na ânsia de salvar-se da hecatombe
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Política qUe o espera, não raras vezes Cem o Governador utilizado até mesmo
os recursos públicos, malversando-os, praticando o trãfico de influência às
custas do povo, tentando costurar os retalhos do situacionismo goíano que já
não tem quem o salve.
Há cerca de algum tempo, deixou o meu Partido o Deputado Estadual
Wolney Martins, eleito sobretudo pela cidade de Anã polis, onde reside c tem
uma liderança inconteste, o meu colega de representação Henrique Santillo.
Aquele deputado estadual trocou O seu mandato de representante do povo
pela Prefeitura de Anã polis, quejã há muitos anos {em seu Prefeito nomeado,
transformado que foi o município em ãrea de segurança nacional, com a cassação injusta e arbitrária Ço seu últímo Prefeito, José Batista; que se elegera,
como se elegera támbém; antes dele, o Senador Henrique Santillo, com ínve~
jável frente de votos, pois Anápolis, se converteu, graças a fibra do seu povo,
num bastião contia o- regime iristauradO em 1964 pela força.
Mas a Constituíção Federal, de maneira muito clara, proíbe a investidura de Deputados Estaduais, Federais ou Senadores em prefeituraS que são
providas por nomeação, 'à exceçào das prefeituras das capitais, e expressa essa
proibição da maneira mais clara possível. E o que fez então o Governador?
Feito o conchavo político com o então Deputado Wolney Martins, fez aprovar, a toque de caixa, na Assmebléia Legislativa, Uma emenda à Constituição
gólana parã permitir que aquele parlamentar, cooptado pelo Governo, pudesse assumir a Prefeitura da cidade de Anã polis. E assim foi feito, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Pouco depois, o eminente Deputado Juarez Magalhães, da Bancada do PMDB na Assembléia, entrou com uma representação
de inconstitucionalidade no supremo Tribunal Federal para que a Emenda à
Carta Goiana, fraudando a Lei Maior, permitindo a investidura de um deputado estadual nas funções de Prefeito de Anãpolis, fosse pela Suprema Corte
declarada inconstitudonal.
Por unanimidade de votos, o Excelso Pretódo declarou a inconstitucionalidade da emenda acrescentada: à Constituição goiana, numa decisão erga
oinnes. Jã que a representação foi acolhida e complementada pelo próprio
Procurador-Geral da República.
Daí por que, Sr. Presidente, nessas condições, não foi necessário que o
Senado Federal proferisse sobre o julgamento do Supremo a sua decisão, porque os julgamentos de incoristituciOnalidade, como sabem os nobre Senadores, ou são por representação da Procuradoria-Geral da República, e neste
caso tem ela a designação de erga omnes -válida para todos os homens imediatamente, tão logo publlcada, independendo da ação do Senado Federal, ou e proferida em caso concreto, em disputa judiciãria, e aí cabe ao Senado Federal suspender a lei declarada inconstitucional.
Tão logo o Supremo Tribunal Federal prolatou a decisão, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o l;.residente da Egrégia Corte comu-nicou a decisão ao Presidente da Assembléía Legislativa de Goiás e ao Governador, deciSão que não
poderia ser outra, e que importa na impossibilidade de qualquer parlamentar,
sem perda do seu mandato, ser investido nas funções de prefeitos de municípios considerados ãrea de segurança nacional. O que fez a Assembléia Legislativa de Goiás? O que fizeram o seu Presidente e sua Mesa Diretora, torcendo a interpretação do Supremo Tribunal, que foi unânime? Entenderam de
não dar acolhida àquele julgado enquanto -o Senado Federal não se pronunciasse, embora soubessem muito bem que daquela decisão não tinha o Senado necessidade, nem mesmo a atribuição para sobre ehi fazer o julgamento,
determinando a suspensão da lei declarada inconstitucional. E o então Deputado Wolney Martins, investido nas funções de Prefeito de Anápolis, o tempo
todo vem recebendo os s~us subsídios de Deputado Estadual, pelos quais S.
Ex• fez opção. E ainda hoje, Sr. Presidente, decorrido mais de um ano de julgamento do Supremo, o Prefeito de Anápolis, desconhecendo, ou fingindo
desconhecer, que não mais tem o mandato de Deputado Estadual, continua
assinando os p3péis oficiais, usando o título de" Deputado e recebendo os
-subsídios de Deputado Estadual. O que fez com que, Sr. Presidente, em companhia do con~titucionalista, Dr. Benedito Vaz, entrasse eu no Supremo com
uma reclamação com base no Regimento Interno daquela corte, para que
aquela faça valer a sua decisão proferida jã há tanto tempo, sob pena de intervenção federal na Assembléia Legislativa goiana, por descumprimento de decisão judicial transitada em julgado. E embora tenhamos dado entrada no
Egrégio Supremo "Tribunal Federal dessa ação reclamatória em 24 de novembro do ano passado, inexpHcavelmente, até hoje, essa ação, de vital importância para a normalidade político-admiriistrativa da Assembléia Legislativa de Goiãs, âa Prefeitura de Anápolis, ainda não recebeu o parecer do
-Procurador-Geral de Justiça, em cujas mãos os autos se encontram há tantos
meses. Diante disto, Sr. Presidente, venho à tribuna para que daqui minha
voz possa se erguer __ mais alto e chegar ~tê ao Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral da República, no sentido de que S. Ex~ diligencie, com a
maior rapidez possível, a apreciação da Ação Reclamatória que demos entrada no Supremo Tribunal Federal.
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Como eu dizia, Sr. Presidente, as declarações de inconstitucionalidade
das leis se operam de duas maneiras: a primeira delas, quando a ofensa à Lei
Maior é suscitada em caso Concreto, em disputa judiciária. QUando isto ocorre, a Corte Suprema, depois do julgamento, faz a comunicação ao Senado Federal para que o Senado então suspenda a execução_ da lei. Ess~_ matéria_ é disciplinada no próprio Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no
seu art. 178. _Mas quando a decisão decorr~ da Representação da
Procuradoria-Geral da República, a declaração de inconstitucionalidade tem
efeito, como jã disse, erga omnes, não dependendo de suspensão pelo Senado
da República.
A comunicação é feita tão-somente à autoridade ou órgão responsável
pela expediçãO do ato normativo _impugnado, como _prescrito no art. 175 do
Regimento Interno-do Supremo Tribunal Federal, como, aliás, fof mencionado por aquela Corte, no próprio ofício dirigido, então,- à Assembléia Legislativa de Goiãs, que inexplicavelmente, não declarou até hoje a perda de mandato parlamentar do Sr. Wolney Martins que Deputado Estadual já não é
desde o instante cm que aceitou a investidura na Prefeitura de Anápolis, impedindo que estava pela Lei Maior.
É imprescindível que o Sr. Procurador-Geral da República dê imediatamente andamento a este feito, porque não é justificável que uma ação tão importante possa ficar paralisada com graves prejuízos para a vida políticoadministrativa de um município como Anápolis, e para a vida da própria Assembléia Legislativa de Goiãs, durante tanto tempo à espera de que S. Ex•
disponha de condições para emitir a Stia apreciação.
Sr. Presidente, este é o apelo que faço desta tribuna ao Sr. Procur:_adorGeral da República, pois Anápolis vem sendo prejudicada com a má administração desse prefeito nomeado, e a Assembléia Legislativa de Goías está
numa situação que eu diria até vexatória; porque o President~ daquela Casa
infelizmente não tem dado a ela, como Presidente, a altitude que deve ter, se
subordinando poliiicamente à Vontade do governador que, como eu disse na
fase vestibular desse meu discurso. se julga quase dono do Estado de Goiás, e
não cumpriu com o seu dever que era o de acatar imediatamente a decisão do
Supremo Tribunal Federal, proferida por unanimidade no sentido da perda
do mandato parlamentar do Prefeito de Anápolis, Wolney Martins.
t. conveniente salientar que não se trata de cassação de mandato; não se
está propondo e nem se propôs, em tempo algum, a cassação -do mandato do
Sr. Wolney Martins, mas estamos diante de um caso de perda pura e simples
de mandato, por opção política daquele cidadão que trocou o mandato de
Deputado, já que ele não poderia, em face da Constituição Federal, de forma
muito clara, aceitar a nomeação para Prefeito. No jnstante em que a aceitou,
ele trocou o mandato conferido pelo povo, pela nomeação para prefeito biônico da cidade de Anâpolis, hoje considerada área_ de segurança nacional.
Outro assunto, Sr. Presidente, que embora rapidamente quero discutir,
dando por encerrado o primeiro, é a estupefação que toiriou conta d_e mim,
no instante em que li na Folha de S. Paulo, de ontem, a notícia de que a MAFERSA S/A ganhou a con_corrêncía internacional. encerrada recentemente,
para o fofnecimento de 2S trens elétricos ao subúrbio de PortO Alegre:
nhou a concorrência internacional mas não levou. Não levou porque a
TRENSURB, empresa vinculada ao Ministério dos Transportes e encarregada de implantar o subúrbio de Porto Alegre. recebeu a orienta_ção de assinar o
contrato com a Mitsuri Brasileira, Importação e Exportação Ltda., o que levou a MAFERSA a protestar. No dia 16 passado, diz a notícia:
"A MAFERSA impetrou mandato de segurança na 11'- Vara
Cível de Porto Alegre contra o ato manifestamente ilegal do Presidente da TRENSURB, Paulo Genis Muratori. No dia seguinte, o
Juiz Aristides Pedroso de Albuquerque Neto aceitou a ação da MAPERSA, e em limitar de cinco laudas mandou suspender a celebração e execução do contrato entre a Mitsuri e a TRENSURB.
No dia 18, entretanto, a direção da Mitsurí recuou da ação proposta
e já vitoriosa, enviando ao juiz do feitõ um requerimento- Sr. Presidente e Srs. Senadores, pasmem! - nos seguintes termos:
.. A MAFERSA S.A., nos autos do mandato de segurança impetrado contra o ato do Exm"' senhor presidente da TRENSURB
vem, por seu procurador e advogado infra-assinado, desistir da impetração, não obstante a limiilar -conCedida, de mais alto conteúdo
jurídico, e requer se digne V. Ex• de determinar o arquivamento do
feito, a fim de que o perpétuo silêncio o alcance, não sem antes render a este juízo as homenagens e o reconhecimento pela mais perfeita distdbuição de justiça".

ua:

Ora, Sr. Presidente eSrs. :;enadores, o que é a MAFERSA? A MAFERSA- como sabe o Senado- é_uma empresa brasileira que opera no setor de
construção de vagões e que vem, como todas as empresas do setor, demitindo
milhares e milhares de empregados por falta de encomendas.
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Não faz muitos meses, o nobre Senador Franco Montoro, creio que foi
em janeiro, durante a Convocação extraordinária do CongreSso denunciava,
daqUi da tribuna do Senado, o desemprego no setor da indústria ferroviária
que havia se equipado para atender encomeridaS do Governo. A administração pública, basicamente, a partir do desaquecimento da economia brasileira, a partir do quadro de recessão, deixou de fazer encomendas e o setor entrou em crise. Agora a MAFERSA ganha uma concorrência internacional
para fornecimento de 25 trens elétricos. Dfei~ce _m~lhores condiçõ~s. preços
mais vantajOsos. Inexplicavelmente, a TRANSURB acaba celebrando cont~a_to com .e~p~esas ml,J.ltinacio~~ís _q_ul?_ ~p~r,~!TI no setor, o que deve ter causadO aos."diTigenteS da MA FERSA -reVOlta íilterior muito grande. Vão,_ então,
eles às barras da Jw:;;tiça, irhpetram mandado de segurança, pois não era
possível que emÇtrCSaS- estrangeiras qUe ofereceram· preço-s muito mais- altos,
componentes que atendem menos· ãs-exigêifdaS do--edital de concorrência, pudessem, pura e simplesmente, assinar o contrato. O contrato será assinado
pela Mitsui Brasileira, Importação e Exportação, no valor de 3,11 milhões de
d-ólares, cerca de 450 milhões de cruzeiros, quando o preço oferecido pela
MAFERSA era muito inferior. Ela vai, então, à Justiça, impetra mandado de
segurança. Imediatamente o juiz do feito 1 numa decisão em cinco laudas, concede a liminar, quandó, no dia Seguinte, essa mesma empresa que ganhou a liminar volta emjuíio e - pasni.em V. Ex•s --vou repitir os termos do requerimento que ela fez desistindo do mandado de segurança:
"A MAFERSA S/ A, nos autos do mandado de segurança impctrado contra ato do Ex• Sr. Presidente da TRANSURB, vem, por
seu procurador e advogado infra assinado,_ desistir da impetração,
não obstante a liminar concedida de mais alto conteúdo jurídico, e
requer que-se digne V. Ex• de determinar o arquivamente do feito, a
fim de que o perpétuo silêncio o alcance, não sem antes render a esse
Juízo as homenagens e o reconhecimento pela perfeita distribuição
da justiça.

O Sr. Evelá!io Víeirã ~_Permite-me V.-Ei• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA- Ouço V. Ex• com prazer.

O Sr. E~·elásío VIeira-.._ Quando chegamos a esta casa em 1975, advertimos a Nação Que o ehâiVidamente externo crescente nos levaria a perder o
poder de decisão internamente. As decisões passariam a ser emanadas do exterior. Não foi apenas uma -advertência numa oportunidade, a repetimos durante sete anos, Senador Lázaro Barboza. Aí está a narrativa de V. Ex• Essa
transação, que deveria Contemplar o capital interno, contempla o capital externo. Por quê? Porque o Brasil depende dos bancos internacionais para poder amortizar as suas dívidas, depende dos bancos internacionais para contrair novos empréstimos. a fiin de pagar os juros dessa dívida externa astronômica. Como são acíonistas dos grandes bancos internacionais ou excelentes clientes desses estabelecimentos de crédito, as empresas multinacionais
têm o poder de pressão, e o Governo tem que se submeter a essas pressões externas e preterir as empresas nacionais, preterir a própria empresa estatal,
par2. prh,i!egiar o capital externo. E-sta é JJma prova evidente de que nós, em
razão do nosso endividamento externo, perdemos o poder de decisão neste
País.
O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador Evelásio Vieira, V.
Ex'- estã cheio de ra~ão ao lembrar que nos últimos sete anos tem sido constante a presença de V. Ex'- e de todos nós da Bancada da Oposição nesta Casa, da tribuna, a advertir o Governo quanto à crescente alienação da nossa
economia e - o que é mais grave- até mesmo mudando os centros de decisões. Já não é mais o GovernO brasileiro que decide sobre as coisas de interesse ~o Brasil. Aqui es.tamos diante de um fato concreto, a empresa estrangeira
ofereceu os vagões pelo preço de 3,1 milhões de dólares, contra 2 milhões 960
mil da empresa n_aci'!~~l. Ainda mais, a taxa de melhoramento dos portos, segundo portaria baseada em decreto preSidencial, é -de 3% sobre o valor da
mercadoria _quando importada do exterior, e, de 0,2%, quando transportada
no comércio cabotagem. No entanto, naquela concorrência, mesmo com exclusão das taxas, ao arrepio da lei, o preço da Mitsui continuou_ sendo_ mais
alto. A empresa brasileira ganhou a concorrência e mandaram a empresa estrangeira, que ofereceu preço mais alto, piores condições, inclusive a descrição do equipamento, mandaram a empresa estrangeira assinar o contrato.
A empresa nacional, preterida, escamoteada, ingressou em juízo. GaQhou a
liminar. No dia seguinte, inexplicavelmente, ela volta ajuízo abrindo mão da
liminar que a Justiça lhe concedera e pedindo ao juiz que sobre o feito se fizesse eterno esquecimento.
·
Ora, Srs. Senadores, para alguém, injustiçado bater às portas _do magistrado, a fim de obter a reparação do dano, tendo decisão favorável~ c voltar a
pedir ao juiz qtie arquivasse o feito, seria necessário que estivesse sUjeito às
mais nefandas pressões, sem o que isso não seria feito.
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O Sr. Evelásio Vieira -Correto.-

O SR. LÂZARO BARBOZA- Seria um absurdo alguém ser lesado em
seu direito líquido e certo, obter a reparação judicial e, em seguida, dizer:
••Não, Meritíssimo Juiz, não quero a reparação. Quero que isso se cubra com
o manto do eterno esquecimento".
Isto é muito graVe, Sr. Presidente, Srs. Senadores_.
O Sr. -Evelásio Vieira - Pú!nlte V~- EX~ ·um aparte?
_
O SR. LÂZARO BARBOZA - Isto mostra a situação de descalabr~
que estamos vivendo, num processo constante de entrega das riqllezas_do País
às empresas multinacioriaís, rillma queõra-CO:O.Stiilte do nosso poder de barganha e até mesmo da nossa autoridade para administrar aquilo que é nosso.
Permita-me, Sr. Presidente, com muita rapidez, ainda ouvir o eminente
Senador por Santa Catarina, e encerraiei em seguida.
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O Sr. Evelásio Vieira- Apenas para registrar aqui que o Presidente dessa empresa vencedora não só foi à Justiça abrir mão daquele direito seu, como
ainda foi aos diretores dessa e~presa multinaciOnal pedir desculpas.

O SR. LÂZARO BARBOZA - Não preciso, Sr. Presidente, proferir
nem mais uma fra~e, para que fique patenteado o caos que reína hoje na administração pública brasileira. O aparte-do nobre Senador por Santa Catarina encerra, com chave de ouro, este meu pronunciamento.
Veja bem, Sr. Presidente, aquele que obteve da justiça a reparação do
dano sofrido, abriu mão da reparação, pediu ao juiZ que sobre o feito se fizeSse eterno silêncio, e foí, segundo palavras do eminente Senador Evelásio Viêírª'-- aos diretores__ da poderosa multinacional pedir desculpas!. ..
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas..)
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ATA DA 13~ SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDf:NCIA DOS SRS. CUNHA LIMA E JORGE KALUME
ilS 14 HORAS, E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Jorge Kalume - Evandro Carreira - Jar_bas Passarinho - Alexan~
dre Costa- Alberto Silva- Helvídío Nunes- Almir Pirit6- José Lins-:-Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton C3.bral- Aderbal Jurema ~João Lúcio-- Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Põrio_ -:Jutahy
Magalhães·- Luiz Viana -João Càlmon- Tancredo Neves- HenriqueSantillo - Lãzaro Barboza -José Fragelli - Mendes Canale- Affonso
Camargo - Evelásio Vieira - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Linha) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a ses_são.
So,_b_ a proteção de Deus iniciamos nõsSos trabalhos.
O Sr. {'?-Secretário procederá à leitura do Expediente.
.t lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s 27, 28 e 29, DE 1982
PARECER N• 27, DE 1982
Da CoinisSão de Economia, sobre a Mensagem n9 361, de 1981
(n"' 556781, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Caxias
do Sui-(RS) a ere·mr em Cr$ 945.617:624,10-(novecentoS e quarenta e
cinco milhões, Seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vint{' e_ quatro
cruzeiros e dez centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Bernardino Viana.
O Senhor Presidente da República encaminha ao- exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta nõ sentidO de que seja a
Prefeitura Municipal de Caxias do_ Sul (RS) autorizada a elevar em
Cr$ 945.617.624, lO (novecentos e quarenta e cinco milhões, seis-ceiltos e dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros -e dez centavos) o moiltante
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos
junto à Caixa Ecoriômica EstaOual dO __Rio Grande do Sul, esta na qualidade
de agente financeiro do Banco NaCional da Habitação (BNI-i), valor correspondente a 1.077.1S5 UPC,' considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ S77,S6, em abril/SI.
2. Características das operações:
Opcratão 1:
A- Valor: Cr$ 774.553.435,20 (correspondente a S82.320 UPC de
CrS S77,86 em abriljSI);
B- Prazos:
I - de carência: até 36 meses;
2- de amortização: 300 meses;
c-- En·c·argos:
I -juros: I% ao ano;
2o- correção monetária: variaç_ão da UPC;
3 - taxa de administração: I% do valor do empréstimo:

O- Garantias: Vinculação"- das quotas do_ Imposto sobrC -Circulação de Mercadorias -- ICM;
E- Destinação dos Recursos: urbanização de três núdeos de favelas localizadas em próprios municipais e in1p1antaÇão dt! 3."700 lotes
urbanizados em áreas livres, IocàlEúu:iós··
dlférerites·- parteS da
zona urbana.
Operação II :

em

A- Valor: Cr$ 60.228.21S,S8 (correspondente a 68.60S UPC de
CrS S77,86 em abrll(8I);

B- Prazos:
I - de carência: até 36 meses;
2 - de amortização: 2 J 6 meses;
C- Encargos:
1 -jUros: 6% ao ario;
2- correçã((monetária: Variação da UPC;
-- 3 - taxa de administração: 1% do valor do empréstimo;
D --Ga-rantia: vinculação-das quotas do Imposto sobre CirCulação
de Mercadorias - !CM;
E- Des_tinação dos Recursos: execução de obras de infra-estrutura
urbana necessárias aos conjuntos habitacionais, objeto da Operação
I.
Operação III:
A- Valor: Cr$ 110.835.970,02 (correspondente a 126.257 UPC de

Cd 877,S6 em abril/SI);
B- Prazos:
1 - de carência: até 36 meses;
2 ~ de_ amortização: 216 meses;
C- Encargos:
I -juros: 6% ao ano;
2- correção monetária~ variação da UPC;
3 -taxa de administração: 1% do valor do empréstimo;
D- Garantia: vinculação das quotas do Imposto sobre CirculaçãO
de Mercadorias- ICM;- E- Destinação dos RecursOs: construção de equipamentos comunitários, necessários à urbanização dOs conjuntos habitacionais, objeto da Operação I.
Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, as operações de
crédito sob exame são viãveiS econômica e financeiramente.
- ·
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n"' 2.577, de 3-9-80,-autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n• 323/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da RCpública, comunicando que o
-Conselho Monetário Nacional ao apreciar a propostã, manifestOu-se favoravelmente ao pleito formulado-conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976,
do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favorável ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + extralimite +operação sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados os tetos·
que lhe foram fixados pelos itens I e II do art. 2'i' da Resolução n9 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite que, por força das
disposições contidas no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
-7. Além da característica da oPeração- extralimite- _e segundo conclusão dO Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
-próximos exercícios.
8. Atendidas as_exigêncías da$ nonnas _vigentes _e as disposições do R e~
gimento Interilo, concluímos pelo acolhimentO da presente mensagem, na
forma do seguinte.
PROJETO DE RESO~UÇÂO N• 10, DE 19S2.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS) a elenr
em Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco milhões, seis~
.. centos e dezessete mil, seiscentos e Yinte e quatro cruzeiros e dez cen~
__ btvos) o montante de sua dívida consolidada interna.
.-.,_O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e quarentã e cincO rililhões, Seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vfute
e-quatro cruzeiros e dez centavos) o montante de suas dívida consolidada in~
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terna, a fim de que possa contratar empréstimos, no valor global acima, junto
à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinados à urbanização de três núcleos de favelas localizadas e_m próprios municipais, implantação de 3. 700 Lotes urbanizados em áre~s livres localizadas em diferentes
partes da zona urbana, execução das obras de infia~estr_utura e construção de
equipamentos comuni_tário_s neceSsários, naquele município, ·obedecidas as
co-ndições admitidas pelo Banco CCntral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~ Esta resoluçãu entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeírO de 1982. -José Richa, Presidente~
Bernardino Vianr, Relator~ Benedito Canelgs_ :-:::-José Caixera- Luiz Cm·alcante - Lomanto Júnior - José Lins.
PARECERES NoS 28 E 29, DE 1982
Sob:e o Projeto de Resoluç:ão n'<' 1O, de 1982, da Coinissào de
EconomiJ. que "autoriza a Prefeitura Municipal de Caxiãs do Sul
(RS), a elevar em Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco
milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro
cruzeiros e dez centavos) o montante de sua dívida consolida interna".
PARECER N• 28, de 1982
Da Comio;são de Constituição e .Justiça
Relator: Senador Lenoir Vargas
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de _Economia do Senado
Federal, camo_ condusão de seu parecer sobre a Mensãgem n9'36If81 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitu-ra Municipal de Caxias do
Sul (RS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e
vinte e quatro cruzeiros e dez centavos) destinada à urbanização de três nú~
cleos de favelas localizadas em próprios municipais,"implantaçãó de J.700 lotes urbanizados em áreas livres localizados em diferentes partes da zona urba~
na, execução das obras, de infra-estrutura e construção de equipamentos comunitários necessários naquele Município.
O pedido de autorização foi for"mulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 29 da Resolução n'<' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 2<? da Resolução n"' 62, de 28-10-75, também desta Câmara Alta do Congresso Nacional.
Há a ressaltar que a operação se acha devidamente autorizada pela Lei
Municipal n<? 2.577. de 3 de setembro de 1980.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica~se que todas as
formalidade..., foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
presente proposição, p-orquanto é júrídica, constituciOnal e de boa técnica le~
gislativa.
Sala da.'> Comissões, 3 de março de 1982.- AIC!ysio Chaves, Presid-ente
- Lenoir Vargas, Relator- Benedito Canelas- João Ca/mon_- BernardinQ .
Viana- Raimundo Parente- Humberto Lucena- Leite Chm•es- _Moacyr
Da/la.
PARECER No 29, DE 1982

PARECERES Nos 30, 31 E 32, DE 1982
PARECER No 30, 'DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n'<' 363, de 1981
(n\" 558/81 -na origem), do Senhor Presidente da República, pro~
pondo ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Curitiba (PR) a elevar em Cr$ 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e
oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador J9sé Lins
O senhor Pn~sidente.da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição) propo"sta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do Paraná, autorizada a elevar em
CrS 288.499.100,00 (duzento:; e oitenta e Oito milhões, quatrocentos e noven~
ta e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua díviçia consolídada interna, a
fim de que possa contratar operação de crédito, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilizaÇiJ.o- de rec1,!.rsos do _Fundo .:.!e Apoio ao Desenvolvi~
mento Social- FAS, destinada à ampliação da rede es.colar de l" grau, naquele Município.
2. Características du operação:
"A -Valor: CrS 288.499.100,00,
B- Prazos:
1 - de __ carênda: 01 ano,
2-~ -de amortização: Oó un.os,
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente,
2- correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN, calculada no último dia de cada trimestre civil e capitalizada durante
todo o período de vigência do contrato.
D- Garantia: vinculação de parcela do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias - lCM,
E- Destinaçfto dos recursos: ampliação da rede escolar de 19 grau
do Município."
3. Segundo parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de
crédito sob exame é viável económica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principaís:
a} Lei Municipal n'? 6.183, de 21 de novembro de 1981, autorizadora da
aplicação:
bJ Exposição de Motivos (EM n'? 325/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm'? Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. _29- da Res. n'? 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Par(!(.;er do Banco Central do Brasil- Departamento de Operações
com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito;
5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central do Brasil,
destacamos os seguintes itens paia a análise- da capacidade de pagamento da
-entidade;
5.1 -Dados relativos ao balanço de 1980:

Da Comissão de Munidpios
Relator: Senador Lenoir Vargas
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada pela au~
tora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS), nos termos do que estabelece o art. 2'<' da Reso~
lução n'? 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de créditO no
valor de Cr$ 945.617.624, lO (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscen~
tos e dezessete mil, seiscentos e virite e qUatro cruZeirOs e dez Centavos), destinada a financiar a urbanização de três núCleos de favelas localizadas em pró~
prios municipãis, implantaçãO-de 3.700 lotes urbanizados em áreas livres lo~
calizadas em diferentes partes da zona urbana, execução das obras de infra~
estrutura e construção de equipamentos necessários~
A proposição mereceu à acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu c_onforme os cânones legais, pertiri.entes ao- assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deve ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada será de gran~
de impacto sócío~econômico para a Região.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, li de março de 1982.- Lomanto Júnior, Presidente
- Lenoir Vargas, Relator~ Moacyr Dalla- Valdon Varjão- Almir Pinto
- Aderbal Jurema- Agenor Maria- Amaral Furlan- Alberto St7\.·a- José Sarney.

.... 1 - 'lOIAL
02 - ~DE CR!D_rro

12.6

03 - LlC:U:roA {Ol - 02)

3.661,7

04 - INDICE DE CORREÇi'O

1,4795

05 - ROCEITA L!(;UIDA COfiRIGIDA {03 X 04)

5 71'3 4

5.2 -

Limites Operacionais (art. 2' da Res. no 62/75),
Valor: Cr$ mil

El - M.:NrANTE

G[!)!!AL

3.999,4

(70\ do 03) {It.en I)

l. 1.-42,7

E2 - CRESCIMINIO REM. ANUAL {20t 00 03) {Itan II)
E-3 - DISPtNDIO ANUAL Hl'i.XIMO {15\ DE 05}

857,0

{Item III)

E4 - RESPONSABILIDADE POR TlTULOS (35\_DE: 05) {Item lV)

I
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Posição da Dívida Consolidada Interna.

3. Anexo ao pfotessado, encontrarri-se:

Valor: Cr$ milhões
A -INTRALIMITE
B - EXTRALIMITE
C - OPERAÇÃO EM TRAMITAÇÃO
D - OPERAÇÃO SOB EXAME
E - TOTAL GERAL

Em 31-07-81
~ 863,4
~ 2.187,8
~ 5.486,5
~288,5
~

8.826,2

Considerado todo o endivídamento da referida entidade (intra + exoperação sob exame) seriam ultrapassados os tetas que lhe foram
fixados pelos itens I, II e III cfo art. 2• daRes. n• 62, de 1975, para o presente
exercício.
·
- ·
7. Trata-se, entretanto, de uma operação extra!imite a que, por força
das disposições contidas no art. 2..... da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (íteris-r;·rr e IH) fixridOs no art. 29 daRes. nO? 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que oS recursos a serem fC:passados provêm
da Caixa Econômica Federal (F AS).
8. Além da caractcrísticã da ope-raÇãO - 6:.tralimite- e segundo conclusão do Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários, a
assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões
na execução orçamentária dos próximOS exercícios;- tenao em vista que o
orçamento do Município pánf o ano em curso pfevê a realização de receita de
Cr$ 6.660.000.000,00 (deduzidas as op. de crédito) e sua mensagem de poupança mostra-se bastante superior ao maéor dispêndiO que ri sua dívida consolidada interna apresentará apôs a realização- da op-eração preteõdida.
9. Atendidas as exigências das normas vígentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte
-

6.

tr~limite +

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• II, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a elevar em
CrS 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e
noventa e no-re mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidade interna.

O Senado Federal resolve:
ArL li' E a Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do Paraná, nos
termos. do arL 2<? da Rcsolur..:ão n9 93. de ! I de_ outubro de 1976, do Senado
Federal. autorizada a elevar cm CrS 288.499.100.00 (duzentos e oftcnta·e oito
milhões, quatrocl!ntos c noventa e nove mil c-cem cruzeiros) o mOntante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma opcraç;1o de
empréstimo de iguul valür, junto à Caix~ E..:unôniica Federal, ineâiante a utilização de recursos do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social- F AS,
dcstinad<.~ ü ampli:.1çâo da rede escolar de 1"' graU, naquele-Município, obedecidas us condil;õe& admitidas pdu Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' E~ta resolur.,:;:io entra em vigor na data de sua publicação.
Saht das Comissõe.-~, 6 dt: janeiro de 1982.- José:Richu. PresidenteJosé Uns. rekllor- L ui:: Cara/cante- Lomanto Júnior- Benedito Canelas
- Bernardino Viana - José Caixeta.
PARECERES N•s 31 E 32, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 II, de-1982, da Comissão de
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba tPR) a
elevar em CrS 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, quaw
trocentos c noventa e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 31, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Lenoir Vargas
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolução em
exame autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba, nos termos do art. 2,... da
Resolução nQ 93, de 11 de outubro de 1976, do senado Federal, a elevar cm
CrS 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa contratar uma operação de empréstimo de igual valor,_junto
à Caixa EconômiCa Federal, mediante ufllizaçã6 de recu!Sos do- Fúndo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, deSfiiuida à rede- escolar de J9
grau, daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco CeÕtral do Brasil, no respectivo processo.
2. Eriquadra-Se a operação ao âiSposto no art. 2,... da Resolução n9 93, de
1976- alterou a Resolução n9 62, de 1975 ....... pois os récursos serãO prove~
níentes da Caixa Econômica Federal e, dessa forrrià~- cOiisiderada extralimite.

a

a) Lei MuniciPal n'? 6.183, de 21 de õ:ovembro cte 1981, autorizadora da
Operação";
b) Exposição de Motivos (n' 235/81) do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República, favorãvel;
--c; Parecer do Conselho Monetãrio Nacional, favOrável;
d) Parecer da Diretoria do Banco Central dO Brasil pelo encaminhamento ao Conselho Monetârío Nacional e, posteriormente, à Presidência daRe·
pública e ao Senado Federal.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975, e 93,
de 1976)~ e, -ãinda, o eStabeleCidO no Regimento Interno (art. 106, item II).
S. Ante o expoSto, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comis~ões, 3 de ma!ÇO de 1982. -:_-- Aloysio Chaves, Presidente

- _!.~enoir Vargas,_Relator- Benedito Canelas- Bernardino Viana- Raimundo Parente- Humberto Lucena - Leite Chaves - Moacyr Da/la.
PARECER N• 32, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: senad.or rv:toacyr Dali a
A Comissão de Economia, com conclusão de seu parecer sobre a Mensage:ry1 n9 __ 3~3. de 1981; do SenhOr Presidente da República, apresentou projeto
de resOluÇão que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR), nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fedefaf, a elevaf em-Cr$ 288.499.!00,00 (duzentos e oitenta-e oito milhões, quatro~
ceni6's e noveii.ta e riove In"il cein cruzeiros) O montarite de sua dívida consolidada interna, a fim de_ que possa contratar uma operação de empré<>limo de
igual valor jurito à Caixa Econõinica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à ampliação da rede escolar de ]9 grau, daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo".
2. O projeto em pauta está ielacionado com a construção e ampliação
da rede escolar de l\'1 grau.
3. Informa o Departamento de Operações com Títulos e Valores Imobiliários que a asSunçâO dos comprOmissos decorrentes das operações sob ~a
me não deverá acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução orça_mentária dos próXímos exercícios, visto que o .. orçamcnio do Município para o
~o_em cur.so prevê-a realização de r~:ce~ta de CrS 6.000.000.000,00 (deduzidaS
as-Õp. de crédito) e sua margem de poupança mostra-se bastante superior ao
mãlor dispêndio qUe a sua dívida consolidada interna apresentará tlpO~ a realizaçi.io da operação pretendida.
4. A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça o encaminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos de constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.
5. Aritc o exposto, opinamos no Sentido da aprovação do presente projeto de resolução.
Sala das Comissões, II de março de 1982. - Lomamo Junior, Presidente,
Moac;rr Dalla, Relator- Lenoir Varga.s- Valdon Varjão- Almir Pimo-

e

Aderhal Jurema - Agenor ,\faria -Amaral Furlan- A/berro Sih'a- José
Sarne)'.
PARECERES N•s 33, 34 E 35, DE !982
PARECER N• 33, DE 1982
Da {'omissão de Economia, sobre a Mensagem n9 375, de 1981
(n~ 570/81 -na origem), do Senhor Presidente da República, proM
pondo ao Senado Federal seja autofizada a Prefeitura Municipal de
Paula Cândido I M G) a elevar em CrS 18.296.950,00 (dezoito milhões. duze-ntos e nm. enta e seis mil e novecentos e cinqüenta cruzei~
ro~). o montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor PreSTdeí1ie· da Ré~P-~bliCU encaminha ao exame do Senado Feder ui (art. 42, _item VI, da Constituição), p~oposta no sen~ido de que seja a
Prefeitura Municipal de Paula Cândido (MO) autorizada a elevar em Cr$
18.296.950,00-(dezoito Tnilhões, duzentos e noventa e seis mil c novecCntos e
c!nqlicni:t cruzdros), 0 montante de sua dh;ída-consolid~Ú:I.a interna; a fim de
que possa contratar l!mprb:.timos junro ã Caixa EConômiéa do Estado de Minas Gerais. esta na qualidade de agerife fhianCdrO do BanCo Nacional da HahltllÇão (BNH),-Valor cOrrcSpolidente a 17.500 i.JPC, considÚado o valor no·
minal da UPC de Cr$ 1.045,54, em julho/81.

Março de 1982
2.
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Características das operações:
Operação 1:
A - Valor: Cr$ 15.683.100,00 (correspondente 15.00a UPC de Cr$
1.045,54, cm jul/81);
B- Pr~1zos:
I - de carência"-: até 36 mes-es, contados a partir da última liberação
dos recursos;
2 - de amortizuçiio: até 360 meses;

C- Encargos:
I -juros: até 1,6% a.a. após a carência;
2 - correçào monetária: ·trímestral, conforme as variações da UPC;
3- seguros previstos pelo Sístema Financeiro de Habitaçã-o (SFH);

do Senado Federal. _autorizadA a. elevar em Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil e novecentos e cinqüenta cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar emprêstimos no valor global acima, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente finanCeíro do Banco Nacional da Ha-bitação (BNH), destinados. à construção de 50 unidades habitaCionais de interesse social e à execução das obras de infra~estrutura necessárias, naquele
_Município, obc:decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.
Art. -2'~ Esta resolução entrã em- vigor ÕJ. datã de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982. -José Richa, PresidenteBernardino Viana, Relator- Benedito Canelas --José CaiXeta- Luiz Cava[.:.

cante -

Lvmanto Júnior- José Lins.

D- Garantias: primeira c especial hipoteca dos lotes de terreno e
das habitações a serem construídas, bem como a vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);

E- Destinação dos recursos: construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, com valores unitários limitados_ ao mâximo
de 300 UPC, destinadas a trabalhadores com renda de até 3 salários
mínimos, aos quais o financiamento será transferido após a cõmercializaçào de tais "ii-ú6veiS.
Operação II

PARECERES N's 34 E 35, DE I982
Sobre o Projeto de Resolução n"' 12, de 1982 da Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura Munieipal de Paula C~ndido (MG)
a elevar em Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e noventa e
seis mil e novecentos e dnqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna''.

A- Valor: Cr$ 2.613.850,00 (correspondente 2.500 UPC de Cr$
1.045,54, cm jul/81 );
B- Prazos:
I - de carência: até 18 meses contados a partir da última liberação
dos recursos:
2 - de amortização: até 360-iriCsCs;

C- Enca"rgos:
I -juros: I% a.a. pelo repasse;
2- correção monetária: trimestral, conforme as variações da UPC;
3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro de Habítação (SFH);
D- Garantia: VTnculação de quotas do Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias (ICM);
E- Desfi nação dos recursos: execução de obras de infra-estfuúira
urbana necessária à construção das 50 unidadeS habitacionaís, objeto da Operação L3. Segundo o_ parecer apresentado pelo órgão final"!~iad_or, a operação
de crédito sob exame é viável econômica e fiilancCiràme!nte. 4. O processo é acomp:.mhudo dos seguintes _elementos principais:
a) Lei n<? 426, de 13-10--81,-UUfoi'ii<ldora da operação;
b) Exposição de MotivoS (EM n'? 335/80 do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao ExmY Senhor Presidente da República, comui1Ícando cCJUe o
Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2<? da Res. nv 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Purccer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Pública, favorável ao Pleito.
5. _Considcrudo todo endividamento da referida entidade (infra + extralimite + operação sob exume), verifiCa-se c:}uc Serl~H.dtrapassado o teto que
lhe foi lixado pelo item I, do art. 2~' da Rcs. n<? 62, de 1975.
6. Trata-se entretanto, de uma operação extralimite que, por força da!>
disposições contidas no art. 2~> daRes. n"' 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, If c III) fixados no art. 2~' daRes. n'L62, de 1975, ambas do
Senado Federa(, lwja vEtO CfUc os ~ecursos a serem repassados provêm do
Banco Nacional da Habita<.;ão.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo conclusão do Dcp<.lrtumento du Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orç-áhlentária dos
próximos exercícios.
8. Atendidas as exigCncias das normas vigentes e as disposições do Regimento InternO, concluímos pelo acolhimento_ d_a_ presente mensagem, na
forma do seguinte:
PROJF.TO OE RESOLUÇÃO N' I2, I)E 1982
Autoriza a Prdeitura Municipal de Paula Cândido (MG) a elevar em CrS 18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e noventa e seis
mil c novecentos e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dí"Vida consolidad:.. interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I'~ E a Prefcítuf:l Munícípal de Paula Cândido, Estado de Minas
Gerais,- nos termos do art. 2~> da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976,

PARECER N' 34, DE I982
Da Comissão de Constituição e Justiça
RelatQr: Sen_a9or Murilo Badaró
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer so~re a Mensagem n'~ 375/81 do Senhor Presidente da República, autoriza- a Prefeitura M_unicipal de Paula Cân~
dido (MG) a contratar operações de crédito no valor de CrS 18.296.950,00
(dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil c novecentos e cinqOenta cruzeiros) destinada à construção de 50 u_nidades habitacionais de interesse social e a execução das obras de infra-estruturas necessária_s naquele Município.

O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do art. 2~' da~esoluÇâo ri~'}3, de 1976, do s~.mado Federal,
implicando, por conseguinte, a n_ão_ observânc~~ ~os limiteS nX~~os pelo art.
2' da Reso~luç"o n' 62, de 28-10-75, tanib~m da Câmara Alta do Congresso
Nacionãl.

D? ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades foram utendidas, não havendo óbices à tramitação normal da
presente propl)Sição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa técnica le-gislativa.
Sala das COIT!issões, 3 de março de 1982. -.Aloysio Chm·es, Presidente
- Muri/o Badaró, Relutor - Benedito Canelas - José Fragelli - Lenoir
Vargas -_Nelson Carneiro- Bernardino Viana- Raymundo ParenteHumberto Lucena.
PARECER N' 35, OE 1982
Da Comissão de Municfpios
Relator: Senador J.enoir \'argas
A matéira sob a nossa apreciaÇão, já exáõStivarrien"te analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autoríiar a Prefeitura Municipal de. Puula Cândido (MG), nos termos do que estabelece o art. 2'1 da ResoIw;~o no:- 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 18.296.950,00 (dezoito milhões,_ duzentos e noventa e seis mil e
novecentos e cinqUenta ~.:ruz~iros),-destina~a U construção de 50- unidades habit;,~dona_is de in1erc~sc soc_ial, naquele_ Município.
A proposição-mereceu a acolhid<.t da Comissão de Constituição e Justiça,
que u entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do propos.to pela Comissão de Economia da Casa, visto que~~ ope_r~1ção de c_rédíto a Ser _autoríi~da será de grande impãcto sócio-eco-nômico para a RegitíO~-Antt: o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissõc:s, li de março de 1982.- Lomanto Júnior, Presidente
Lenvir .Vargas, Relator- Maacyr Da/la- Valdo_n_ Varjào-:- Almir Pinto

-Aderhu/ Jurema- Ageno r A/(lria- Amaral Furlan- Alberto Silva --Jo.w! Sarnt'Y·
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PARECERES N•s 36, 37 e 38, de 1982
PARECER N• 36, de 1982
Da Comissão de Economia, Sobre a MeDsagem n9 384, de 1981
(n~" 579/81 na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de São
Paulo (SP) a elevar em Cr$ 493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e
três milhões, setecentos e setenta: e·um inil Cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presidente da República encaminh~ ao ~~·:a.ne do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no St:t; 1~ de que 1>eja a
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) autorizada .t , .eyar .: . _ Cr$
493.771.000,00 (quatrocentõs e noventa e três milhões, sete~...:ntos e·_ .:_~erta e
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada intt _a, a fim de que
possa contratar emprésfirit'õjunto à Caixi-Econômíca Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS.

2._ Características da operação:
A - Valor: CrS 493.771.000,00;
B- Prazos:
I - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 144 meses;
C - Encargos:
I - juros de 6% a.a.;
-·
2- correção monetáiia: 80% do índice de variação das ORTN, cal~
culada no último dia de cada trimestre civil e capitalizada durante
todo o período de vigência do contrato.
D - Garantia:
Vinculãção das cotas-partes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E-

Destinação dos recursos: implantação de creches.

3. Segundo o parecer apresentado pelo _<?~gão Jinanciadç.r, ·a op~ra,ção de
crédito sob exame é viável econônlic3. e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n' 8634, de 27-10-77 autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n• 344/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exmll Senhor Presidente da República~ comunicando que o
Conselho MonC:târio Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 211 da Res. n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e
_
c} Parecer do Banco Central do Brasil- nepãrtamento da Dívida Pública, favorável ao Pleito.
5. -Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + extralimite +operação sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados os tetos
que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 2• da Res. n• 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extra/imite _a que, por força das
disposições contidas no a~t. 2~» da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens, I, II e III) fixados no art. 2Y da Res. n9 62, de 1975, ambas
do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na execução oi"çamentãr~a dos
próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte;
-PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 13, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em
Cr$ 493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e trê~ ~ilhões, s~tecen~os
e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua d1v1da consohdada mterna.
O Senado Federal resolve:
_
Artigo l~t :E: a Prefeitura Municipal d-e São Paulo, Estado de Sa_o_ Paulo,
nos termos do art. 211 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal autorizada a elevar em Cr$ 493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e tr~ mílhões, seteCentos e setenta e um mil cruzeiros) o m~nta..nt~- ~e
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar ~m emprestrmo
de igual valor junto à Caix<i Econômica Federal, esta na quahdade de ~gente
financeiro do 'Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destmado
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à implantação de creches, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
. ~
Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data ~e ~ua pubh~açao.
Sala das Comissões, 6 de janeíro de 1982. -Jose Rrcha, PresidenteBernardino Viiina, Relator- BeneditO- Canelas- Luiz Cm•alcame- Lomanto Júnior --José Llns - José Caixeta.

PARECERES N•s 37 E 38, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolucão n~t 13, de 1982 da Comissão de
Economia que 40 autoriza a Prefeitura Municipal de São Pa~ulo ~S~) a
ele,.·ar em CrS 493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e tre~ ~ulhoes,
setecentos e setenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dn1da consolidada interna''.
. PARÉCER N• 3'7 ,"DE 1982

oa coffiissão de COnstitu-ição e Justiça
Relator: Senador Benedito Canelas
.
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensage~. n9 384(~1 do Senhor Pres-idente da República, autoriza a Prefeitura Mumc1pal de S_ao Paulo
(Sl') a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e um rml cruzeiros) desti- -.
nada à implantação de creches, naquele Município.
· o pedido de autOrização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo úniCo âo artigo 2~» da Resolução~"' ~3, de 1~?6} do Senado Federa~,
implicando, por _conseguinte, a não observancta dos hmttes fixados pelo artigo 2• da Resolução n' 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional
•
.
_
Do ponto de vista que nos compete examt~ar, venfic~-se~ que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramltaçao n?rn~al da
presente proposição, porquanto é jurídica, constitucíonal e de boa tecmca le-gislativa.
.
.
Sala das Comissões, 3 de març_o de 1982- Aloysw Chaves, Pres:dente -.
Benedito Canelas, Relator- Murilo Badaró:........ Lenolr Varga~- Jose Fragelh
_ Bernardino Viana_--:-- Raimundo Parente- Nelson Carneiro - Humberto
Lucena.
PARECER N• 38, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Amarai Furlan
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução nll
93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta --e -lim inil-c!Uzeiros), aestinada à implantação de creches.
-A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a_ este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a scr: autorizada serâ de grande impacto sócio-econôinico pàra a Região.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, I I de março de 1982. - Lomamo Júnior, Presidente
- Amaral Furlan, Relator - Lenoir Vargas - Aderba/ Jurema - Valdon
Varjào - Almlr Pinto - Agenor Maria- Alberto Silva -José Sarne}'- Moacyr Da/la.
PARECERES N•S 39, 40 E 41, DE 1982
PARECER N• 39, DE 1982
=Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 398, de 1981
(n9 597/81, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jaciara
(MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Benedito Canelas
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) autorizada a elevar em CrS
360LOOO.OOO,OO_(trezentos e sessenta milhõe_s de cr~zeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao
Banco do Estado de; Mato Gfosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), valor correspondente a
344.319.6817 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54, em
julho/81.
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Características da operação:
A- Valor: Cr$ 360.000.000,00 (correspondente a 344.319,6817
UPC, à razão de Cr$ 1.045,54 em juij81);
B- Prazos:
1 - de carência: I 2 meses;
2- de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
I -juros de 3% a.a. (2% a.a. para o BNH e I% a.a. para o agente);
2- correção monetãria de acordo com o Plano de Correção Mone~
tária (PCM);
3 - taxa de administração de 1% sobre o valor do emprêstirrio;
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E- Destinação dos recursos: implantação do Projeto Cura-Piloto
no Município, abrangendo infra-estrutura e equipamentos sociais.

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão firi.anciador, a operação
sob exame é viãvel económica e financeiramente.
4. O processo ê acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Leis n•s. 280, de 15-7-81 e 283, de 26-8-81 autorizadoras da operação;
b} Exposição de Motivos (EM n'i' 370/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm'i' Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2'i' da Res. n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil -- Departamento da Dívida
Pública, favorável ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento d<!. referida entidade (intra + extralimite +operação sob exame), verifica~se que seriam ·u1trapassados os tetos
que lhe foram fixados pelos itens I, II e Ill do art. 2• daRes. n• 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimíte a que por força
das disposições coniídas no art. 29 da Res. n'i' 93, de 1976, não se aplicam os
citados limiteS (itens I, II e III) fixados no art. 29 daRes. n9 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que-os recursos ã-sererrrrepassados provêm
do BNH.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo conclusão do Departam'ento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na ex.eruçãu--orçãmentária dos
próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re·
gimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em
Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Jaciara, Bstado de Mato Grosso,
nos termos do art. 2'i' da _Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena~
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado
de Mato Grosso S/ A, este na qualidade de agente financeiro, do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à implantação do Projeto CuraPiloto, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo" processo.
Art. 2'i' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das CoiriiSsões, 6 de janeiro de 1982.- Jos_é Richa, PresidenteBenedito Canelas, Relator- José Caixeta- Luiz Cavalcante-- Lomanro Jú~
nior- Gabriel Hermes - José Lins.
PARECERES NoS 40 E 41, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n'i' 14, de 1982 da Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar
em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna''.
PARECER
No 40, de 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador José Fragelli
O Projeto sob exame. de autoria da ComissãO- de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 398/81 do Se-
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nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara
(MT) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros) destinada à implantação do projeto
CURA~Piloto, naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo únicO -do art. 2'i' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por co-nseguinte, a não observância dos limites fixados pelo art.
2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
presente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa técniCa legislatiVa.
Sala das Comissõe~. 3 di! março de 1982.- A/o]Úio Chaves, Presidente
-José Fragelli. Relator- Lenoir Vargas- Bernardino Viana- Raimundo
Parente- Humberto Lucena- João Calmon- Benedito Canelas- Murilo
Badaró - __ Ne~gn Carneiro.
PARECER No 41, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Moacyr Dalla
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisa-da pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT), nos termos do que estabelece o art. 2'i' da ResoluÇão n'i'
93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de
~rS 360.~0.000,00 (trezentos e_s~sel!~~ milhões de. cruzeiros), destinada à
1mplantaç~o do Projet~ CURA-Piloto, naquele município.
- - -A- proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico, examinar, entendemos que o pleito deva ser a_ten~iído nos termos do proposto pela Comissão de
Economia da Casa, -visto ·que a operação de crédito a ser autoiizada serã de
grande impacto sócio~econômico para a Região.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 11 de março de 1982.- Lpmamo Júnior, Presidente
- M.oacy~ D~lla,___R~~a!or. ~- ~5n_o_ir v_argas .....;... Valdon Varjào- Almir Pinto
- Aderbal Jurema__-_Agenor Maria- Amaral Furlan- Alberw Silva- Jo- _
sé Sarney.
l'ARECERES N•S 42, 43 E 44, DE 1982
_c PARECER N• 42, DE 1982
Da Comissào de Economia. Sobre a Mensa2em n9 399, de 1981
(n'i' 598/81, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autori~
zada a Prefeitura Municipal de Juazeiro (BA), a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 522.770.000,00 (quinhentos e vinte e dois
rililhões, setecentos e setenta mil cruzeiros).
Relator: Senador Lornanto JúniQr
Com a Mensagem n• 399, de 1981, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de
Juazeiro (BA), que objetiva contratar; junto ao Banco de Des_envolvimento
do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:
ucaracteristicas da operação:
A- Valor: Cr$522.770.000,00 (correspondente a 500.000 UPCs de
Cr$ 1.045,54, em julho/81);
B- Prazos:
I - de cafência: I 2 meses;
2 - de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
1 - de juros de 4,0% a.a.;
- 2 - correç-ão monetária de acordo com as variações das UPCs;
D- Garantia: viOculação de quotas do Imposto sobre a CircUlação
de Mercadorias;
E- Destinação dos recursos: implantação do Programa Coinunidade Urbana para Recuperação Acelerada - CURA/piloto, no
Município."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se favoravelmente ao pleito, por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não devendo seus encargos gerar maiores pressões na execução ÇJrçamentária dos próximos exercícios.
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No mérito, o empreendimento a ser financiado pela presente operação
de crédito concorrerá para elevar o nível das condições de existência de todo
um setor populacional do Município a ser benefiCiado pelo projeto.
Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do
seguinte~

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 15, DE 1982.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Juazeiro (BA), a elevar em
Cr$ 522.770.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhões, setecentos e setenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Juazeiro, Estado da Bahia, nos terR
mos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senadó Federal, autorizada a elevar em Cr$ 522.770.000,0~.T (4Uiflheriios e- Vinte e dois niiR
lhões, setecentos e setenta mil cruzeíros), o montante de sua dívida consolida~
da interna, a fim de que possa contratar um empréStimo de igua] valor-, junto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à implantação do Programa CURA/piloto, naquele Município obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29- Esta resolução entra em vígOr na data de su-a publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro â6 1982. -José Richa, Presidente Lomanto Júnior, Relator.- Gabriel Ermes- Luiz Cal·alcanre- José Caixeta - Bernardino Viana -José Lins - Benedito Canelas.
PARECERES N•s 43 E 44, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 15, de 1982 da Comissão de Economia, que '"autoriza a Prefeitura Munic-ipal de Juazeiro (BA), a elevarem CrS 522.770.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhões, setec-entos e setenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-

na".
PARECER N• 43, de 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana
A Comissão de Economia apresenta-projetá de re56li.tç1lõ Que- ''aUtoriza
a Prefeitura Municipal de Juazeiro, Estado da Bahia, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em
Cr$ 522.770.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhões, setecentos e setenta
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Sabia S.A:, éste na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à iinplantação do PrograR
ma CURA/PILOTO, naquele Município.
2.- Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da Resolução n9 93,
de 1975 que (alterou a ReSOlução n., 62, de 1975), pois os recursos serão provenientes do Banco Nacional da Habitação- BNH, e, dessa forma, considerada extralimite.
3. No processo, encontram-se os seguintes documentos e referências
principais:
a) Lei Municipal n9 897, de 1981, autorizadora da operação;
bi Exposição de Motivos (n' 371/81) do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República, comunicando que o
Co_nselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2., da Res. n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e,
c) Parecer do Banco Central do Brasil --Departamento de Operações
com Títulos e Valores Mobiliãrios- que concluiu pelo deferimento do pediR
do.
4. Há a ressaltar que o Projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI,
da ConstitUição; atendeu as norm-as lega:fS-(ReSOiuções n9s 62, de 1975 e 93,
de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
----saia- dã:S"COrDíssões, 3 de nlarço de 1982.- Aloysío Chm'es, Presidente
- Bernardino Viana, Relator- Raimundo Pareme- Humbeno LucenaNelson Carneiro - Murilo Badaró- LenOir Viúi;iis - Benedito Canelas--

José Fraf!.e/li.
PARECER N• 44, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Lomanto Júnior
Com a Mensagem ora sob enfoque, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de
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Juazeiro (BA), que objetiva contratar, junto ao Banco de Desenvolvimento
do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação, uma operação de crédito no valor de CrS:
522.770.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhões, setecentos e setenta mil
cruzeiros}, com prazo de carência de 12 meses e amortização prevista em 240
meses. Os juros serão de 4,0% a.a. e a correção monetária acompanhará as
variações das UPCS.
O empréstimo terá por garantia a vinculação de quotas do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e os recursos a serem obtidos através dele
serão destinadOs à implantação do Programa Comunidade Urbana para
Recuperação Acelerada- CURA/PILOTO, no dito Município deJuazeiro.
A proposta de empréstimo pautou-se nas noi-mas legais vigentes e teve a
necessária aprovação do Conselho Monetário Nacional, que considerou a
oper'ação técnica e fíilanceiramente viável.
Nesta Casa foi o assunto submetido à Comissão de Economia, que
opinou favoravelmente à solicitação, preparando o necessário projeto de
resolução que, aprovado, formalizará a autorização do Senado ao
processamento do empréstimo. Esse projeto já foi examinado e aceito pela
douta Comissão de Constituição e Justiça deste mesmo Senado.
Cabe agora a este Orgão técnico opin:tr sobre a matéria _dentro da faixa
de,.atribuições que lhe é reservada pelo Regimento Interno que disciplina
nossos trabulhos.
A propósito, diremos que todas as vezes que uma, das 4 mil
municipalidudes do País, dispõe-se a bater às portas de crédito bt:mcárío, o
episódio apenas evidencia a conhecida situação de carência crónica de
recursos que prevalece para a grande maioria das prefeituras brasileiras.
Pode ser observado que o Brasil vive, há alguns anos, fase de acentuado
progresso material, visível na expansão industrial que ocorre em diferentes
regiões, expansão em parte viabilizada pelos volumosos investimentos
federais iealizados..em importantes e múltiplas obras nos &etores de energia,
transporte e comunicações, em todo o território nacional.
Imobilizados, porém, à margem_ desse processo de desenvolvimento, vêm
permanecendo os municípios, ainda tolhidos- como sempre estiveram-pela
falta de recursos próprios, face à iníqua participação na receita tributària do
País a que estão condenados.
As populações municipais (eufemísmo que engloba todos os brasileiros)
clamam de há muito por um mínimo de progresso dentro de suas comunas,
para que possam elevar seu nível existenciaL Os administradoreS municípais
também participam desse mesmo desejo, equacionando problemas e
elaborando planos objctivos de ação. Mas, o que vêm logrando realizar é
ínfimo, duda a inexist~ncia de recursos à disposição das Prefeituras de que
são os gestores.
Veio daí o procedimento hoje generalizado entre as Prefeituras, de
recorrer à operaça-o- de crédito, dentro ou fora do País. Foi :i única formá
encontrada para romper o impasse que as vinha paralisando, com a
conseqüente asfixia de suas populações. Esse estã.do de coisas gerava, hã
ailos, o declínio econOmico da--m3Toria dos pequenos municípios dO País,
condicionando também o indesejado êxodo de suas populações para os
centros maiore~ - dois fatos de clara conotação negativa para o interesse
naciorial.
O simples exame dos fins a que se destinam os empréstimos pleiteados,
cujos processos aqui chegam, freqüentemente, para que o Senado os examine,
comprova o sentido de indíScUUv-erCOnvi!nTênda -e de urgente necessidade que
inspire o apelo à busca de recursos bancários por parte das municipalidades,
que o f:lZem não obstante os juros e a co"rre-ção monetáría que se obrigam a
pagar.
Assistimos, todos nós, surpreendidos, à veemência com que essas
propostas são combatidas por alguns eminentes Senadores, sob a simples
alegação da nocividade que identificam no endividamento progressivo dos
municípios. Como se todo e qualquer empréstimo fosse condenável, sem ser
levado em conta o qw..1dro circunstancial que o motivou e sua prevista
destinação.
Penso que a combatividade dos ilustres parlamentares que se insurgem

(biirri- friú!riCiõ-rúúfOS-.--sem d-úVtctar Contra· "ri -a-prc;v·açao--dc!s565 effipi-6SiliT16s,
nesta Cãmara Alta, seria mais lógica, mais oportuna e mais produtiva, na
defesa da coisa pública, -que eles admitem patriotiCamente estar fazendo, se
orientada no rumo d;.~ luta que vem sendo travada aqui mesmo no Congresso,
pelos municípalist;JS- para que_ _o Município brasileiro eleve logo sua
participaçiio na receita pública do País, libertando-se do estado de
mendicância em que se encontra.
No dia em que nossos municípios contarem com recursos próprios,
ge~ados pelo ~rab~tl.ho ~e su~s populações e pela_respectiva receita tributária
não drenada para fora, maciçamente, como hoje acontece- claro que não
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vão precisar ir buscar dinheiro fora para fazer escOlas, estradas vicinais, obras
de modernização urbana ou o que mais seja, necessário pafá elevar a
qualidade de vida dentro de suas frontejras.
-- ----~-. __ _
Todavia, enquanto isso não ocorrer é lícito que optem pelo ônus
inevitável dos --einpi'éStirhOs - em vez de aceitarem, conformados e
submissos, a condenação ao marasmo económico e ao_ retroceSsO
demográfico que os erneaça. Cert~ estou de que aqui nesta Casa, como vem
acontecendo, haverá sempre compreensão e apoio pára a solução fav"orável
de solicitações como esta, de que ora nos ocupamos, vigente que perinaneça o
inalterado quadro que todos conhecem.
Na linha do exposto, opinamos, assim favoravelmente ao pleito da
Prefeitura Municipal de Juazeiro (BA), para que eleve o montante de sua
dívida consolidada interna em Cr$ 522.770.000,00 (qUinhentos e vinte e dois
milhões, setecentos e setenta mil cruzeiros), nos termos do projeto de
resolução sobre o assunto formulado pela Comissão de Econ.omia,
Sala das Comissões, 11 de março de 1982.- Almir Pinto- Presidente,
eventual.- Lomanto Júnior- Relator.- Lenoir_Vargas- Valdon Varjão
- -Aderbal Jurema - Agenor Maria - Amaral Furlan - Alberto Silm José Sarney - /1.1oacyr Dai/a.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - O Expediente lido vai à
publicação. Sobre a mesa, comunicação que serã lida pelo Sr. I9-Secretário.

t lida a seguinte
Brasília, 12 de março de 1982

Ofício no 00 1(82
Senhor Presidente

Tenho a honra de me dirigir= a V. Ex" para ínformar à Presidência _do
Senado Federal que em 24-02-82 o Senador Evandro Carreira filiou-se ao
Partido dos Trabalhadores.
Ao ensejo apresento a V. Ex" as expressões de minha consideração.Deputado Freitas Dint;;, Secretário de Organização do PT.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - A presidência fíca cíénte.
Sobrt! a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário,
É lido o seguinte

REQUERIMENTO No 40, DE 1982
Nos termos do artigo 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham
tramitação conjunta os seguintes projetes:
~
·-Projeto de Lei do Senado n9 II O, de 1981; e
Projeto de Lei do Senado n"' 150, de 1981.
Sala das Sessões, 12 âe março de 1982.- Aloysio Chaves, Pr~sid~nte da
Comissão de Constituição e_ Justiça do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - O requerimento lido serã
publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Evelásio Vieira.

O SR. EVELÁS!O VIEIRA 1'RONUNCIA DISCUR:iO.QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLIÇA[JO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Aderbal Jurema, por cessão do Senador Jorge Kalume.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo congratular-me com a Universidade de Pernambuco, sobretudo
com a Faculdade de_ DireitO do Recife, pela posse do_ Professor Lu'iz Pinto
Ferreira na Direção daquela tradicional casa de ensino. O Professor Pinto
Ferreira já esteve ãqüi õõ Senado, ocupando uma dessas ca~eira~, com o
brilhantismo invulgar de sua cultura jurídica e literária. Na_ época em que era
Senador o Sr. José Hermírio de Moraes, Pirite Ferreira, como seu suplente,
ocupou uma das cadeiras do Senado em várias oportunidades. Foi também
Presidente d_o_ MDB, em Pernambu_co.
O traço principal de sua vida é a dedicação ao_magíStéríO, prOfessor, por
concurso, da Faculdade de Direito do Recife. Homem que fala _doze línguas,
de formação jurídica que lembra Tobias Barreto, chegou a criar, quando
jOvem, uma nova escola do Recife. Hoje, além dos livros de pireit~·- está
escrevendo uma História da Literatura Brasileira.
Pois bem, Sr. Presidente, é um homem com esta bagagem cultural, com
esta formação humanística, que o Presidente da República escolheu, em lista
sêxtupla, para dirigir os destinos da Faculdade de Direito do Recife, a Casa
que o Presidente Getúlio Vilrgas, certa_ vez, chamou de "a matriz do
pensamento jurídico da Nação".

Sábado 13

491

O Dr. Pinto Ferreira ocupa a DíreçãO da Faculdade de Direito do Recife
num dos momentos mais difíceis para essa Casa de ensino.
__ Ainda _n~~a semana,_ daqui, desta trib~na, fiz veemer!Je apelo ao
Secretário de CUltura do Ministério da Educação, o pernambucano e pintor
Aloísio Magalhães, a fim de que se atentasse para o estado _f!~ico daquele
_prédio ce'nten~rio.

O Sr. Almir Pinto -E que prédio! Uma obra arquitetônica!
O SR. ADERBALJUREMA :_E que prêdio, diz muito bem o Senador
Almir Pinto.
A Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife está sendo comida pelos
cupins. Aquela Biblíoteca -onde aprendi o bê-a-ba das Cifndas S"ociais, onde
Ji, pela primeira vez, "O Contrato Social", de Jean-Jacques Rousseau, e "O
Capital", de Karl Marx, aquela Biblioteca aonde chegavam as idéias de
Jacques Maritain e a !íteratura de Dostoievski, aquela Biblioteca que guarda
a.inda os passos de Joaquim Nabuco, de Rui Barbosa, de Castro Alves,
aquela Biblioteca está sendo comida pelos cupins, o prédio se deteriorando,
Sr. Presjdente, porque não há verbas para consertá-lo.
Há 3 anos, desta tribuna, fiz um apelo ao Ministro de Educação
Eduardo Portella, baiano por nascimento e pernambucano por formação
cultural, para que olhass_e_ para a Faculdade de Direito do Recife. O prédio
chegOU a sef tOmbado, segundo informações que me deu o Jovem Paulo de
Souza Oliveira - Presidente do Diretório Acadêmico Demócrito de Souza
Filho, agradecendo.:.me o discurso, e, cOmo resultado do discurso, o
tombamento do prédio.
Essa história de -tOmbamento no Brasil, Sr. Presidente, lembra-me uma
lenda, o apólogo que me contou certa vez meu velho avó Manuel Joaquim de
Araújo: um mandarim, na velha China dos Gênghís-Khans, recebeu, como
condecoração peloS seus trabalhos de pesqurs-a- cientíticã., uma· peilinha
-a-marela~ no anõ- segllinte, Chegaram a lhe dar a peninha vermelha, mas o
mandarim se queixava que :ríão tínha mdos p;ra -se itianter. Aí, Ogoverno lhe
mandou a peninha dourada, mas já encontrou o mandarim morto. A pena
dourada era a maior condecoração daquele impériO. -o mandarim nem pôde
olhar para a pena dourada, porque já tinha falecido, já tinha morrido de
fo_me_.
Sr. Presidente, a Faculdade de Direíto do Recife foi toril.bada, mas até
agora nada se fez por ela. Ainda há dois dias telefonei para o Recife, a fim de
saber se já tinham começado as obras da Faculdad_e de Direito. A informação
que obtive foi cjUC, ila rriesma -Ocasíão eril que eú àqui falava, o Professor
Pinto Ferreira tomava posse na díreção daquele estabelecimento de ensino
superior, e, no seu discurso, clamava contra o estado do prédi_o_da Faculdade.
De maneira que, com a autoridade de professor escolhido pela Congregação
da Escola, com a autoridade do mais votado, do primeiro da lista, com
autoridade' de ter tido a homologação de Sua Excelênc_ia o Senhor Presidente
da República, o Professor Pinto Ferreira clamava pela necessidade da
recuperação urgente do prédio.
Sr.. Presidente, como antigo aluno da Faculdade de DireitO do Recife,
CÇ!.Sa.-..OndG. re_c;ebi toda a minha forffiação cultural, não vou aqui repetir
Dirçeu Cardoso, mas vou ocupar, todos os dias, esta tribuna, cobrando do
M ini~tério dª- gdl]ç_ação, cobrando do Serviço do Património, a restauração
do prédio da Faculdade de Direito do Recife, porque aquele prédio, se eu
quisesse usar urha palavra simbólica: representa, sem dúvida, não apenas
para Pernambuco, como para todo o Nordeste brasileiro, e igualmente para
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do _Sul, que ainda hoje têm em seus
Tribunais desembargadores e Nízes fo~mados pela Faculdade de Direito do
Recife, aquele prédio representa, sem dúvida, a catedral jurídica desta Nação.
Imaginemos, Sr. Presidente, se deixássemos cair a Catedral do Rio de
Janeiro. se deixássemos cair a -jOvem ·ca-te-dr-ar de Brasília. O prédio da
Faculdade de Direito do Recife, sem-nenhum exagero, está ameaçado de ruir.
O Sr. Almir Pínlo - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA- Pois não.

O Sr. Almir Pint_Q- Louvo V. Ex•. pernambucano por adoção, por lutar
para que não se deixe aquela obra de rara beleza arquitetônica, que é a
Faculdade de Direito- do Recife, esboroar-se. Nobre Senador Aderbal
Jurem a, deveria ser chamado para lutar em prol dessa reivindicação que V.
Ex• ora faz ao __ Minis!ério d-a. Educaçãô- e Cultura e ao Sr. Secretário da
Cultura, o próprio Gover~ador Marco Maciel, homem jovem, de indiscutível
prestígio na política nacional. A bancida perriambucana, com os seus
exponenciais representantes nesta Casa e na Câmã.ra Federal capitaneados
pelo próprio Governidor do Estado, seria força suficiente para que o
Ministério da Educação e Cultura olhasse para a Faculdade de Direito do
Recife, qUe encerrã urrúi tradição que todos reverenciamos.
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O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço o reforço ao meu
pronunciamento, dado pelo nobre Senador Almir Pinto.
O GoVernador Marco Maciel, ainda-hã poucos dias, era um dos que me
diziam que !inda não tinham começado as obras e que o estado Dão podia
intervir, -porque o prédiõ é rúblico federal.
No caso do aeroporto, houve um convênio. O aeroporto de Guararapes
estava incompleto e ameaçado. A Infraero demorava a comeÇar os trabalhos
de recuperação, o Governo do Estado fez um convênio com a lnfraero e deulhe importância bem significativa, para que começasse as obras do aeroporto,
que ora estão sendo feitas. Quanto- à -Faculdade de Direito do Recife, é
problema exclusivo da Secretaria de Cultura do Ministério da Educação e
Cultura, porque hoje o prédio já está tombado. Logo, ninguém pode bulir, a
não ser o próprio Servíço, que foi dirigido por um mineiro eminente, Rodrigo
Melo Franco de Andrade, ao tempo do Seryiço do Patrimônio Histótic_o e
ArtísticO Nacional.
Concluindo, Sr. Presidente, virei tOdOs os _dias a esta tribuna, em
comunicação, ein aparte, em discurso, e repetiieí aqui a estóría daquele
senador romano, quando se referia à cidade de Cartago: em vez de eu pedir a
destruição de Cartago, pedirei a ressurreição da Faculdade de Direito -do
Recife! (Muito Bem)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) Expediente.
PassaMse à

- de Educação e Cultura, fa\•orável ao sübstitutivo 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
alimentos, telldo
PARECER, sob n• l.l45, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
inéríto, favo"rável.
-

6
VotaçãO,- em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do ·senado n9 255_, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos á
Lei n9 5.480; de !O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento du 13•
salário devido aos_ trabalhadOres avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s l.l97 a 1.199, de 198!, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
~-:de Legis[ação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
7

Estã finda a Hora do

ORDEM DO DIA
Não há quornm para deliberação.
Nestas condições, não serão Submetidos a vOtos os itens n9s. 1 a 6 da
pauta, cujas matériaS estão em fase -de votação", juntamente COm as matérias
constantes dos itens n9s 7 e -8-; dependentes da votação de requerimentos.

São os seguintes os itenS cuja votação é adiada:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 I 14, de 1981
- Complementar (n"' 168/80 - Complementar, na casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406,
de 31 de dezembro de 1968, que estabelece rlOrinas gerais de direito tributário,
e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !.354 a 1.356, de 1981, das
Comissões:

- de Constituição e Justiça;
- de Economia,· e
--de Finanças.

2
Votação, em primeiro turno, do PiojetCÇ-'cte-t..é(do Senado n9 13 de 1979
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a con~ssãO d~
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 juridicici.a.de;
- 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 n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivO da
Consolidação 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 !.063 a !.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Socitil, "favorável; e
- de Finanças, favorável.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 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, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e

Discussão, 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 l.l30 a 1.!33, de 1981, das
Comissões:

- de Constituição e Justiça,·
- de Legislação Social.·
- de Seniço Público Civil; e
- de Finançãs.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

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, soo n•s 573 a 576, de 198!, das Comissões:
----- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, -contrário; e
- de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que
apresenta.
(Dependendo da vot.ação do Requerimento n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da ComiSsãO de
Serviço Púólico Civil.)
-O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estã esgotada a matéria
constante da Ordem do DiU.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillá.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto mais uma vez a esta tribuna para fazer um apelo em nome dos
professores do meu Estado.
Reiteradas vezes tenho tentado fazer chegar às autoridades educacionais,
deste País, a situaÇão ·extremamente difícil vivida por cerca de 40 mil
professores estaduais de Goiás_.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de fazer a leitura, neste
plenário, de memorial enviado aos Srs. MinistrOs da Justiça, da Educação e
do_ Trabalho pelo Centro dos Professores d~ Goiás. Esse memorial está
vazado nos seguintes ~ermos:

CPG -

CENTRO DOS PROFESSORES DE. GOIÁS

AV. ANHANGÜERA N• 3272 8• ANDAR
SALA 809 - CENTRO - FONE: 223-3508
CEP 74JJOO - GOIÂNIA- GQIÁS
Goiâilia, -9 de març-o de 1982
Of. n• 032(82
Senhor Ministro
Vimos à presença de Vossa Excelência para relatar a situação
do magistério_ do Estado çk_Goiás: Ç)S professores goianos estaduais
e municipais estão vivendo momento de duro arrocho salarial, sem
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condições de trabalho e oprimidos por uma pesada mão política
governamental. As escolas são entregues aos caprichos de
vereadores e deputados e, às vezes, aos chefes políticos e cabos
eleitorais.
Não há concurso público. Os crltEriOS para admissão ficam à
mercê dos que manipulam e conduzem o sistema político atUaJ. Não
é a habilitação nem a competência que- valem. Pesam somente os
interesses de políticos e são admitidas no magistério goiano cada vez
mais pessoas sem habilitação e desinteressadas. Não é preciso falar
que o ensino está um caos.
Os se_cretários de Educação usam a pasta para serem
deputados. Também a sua escolha recai, de _propósi1o, em políticos
militantes, sem, é claro, verificar os interesses da educação".
Depois de longa espera, o-s professores resolveram iniciar um
movimento de valorização do professor. Por meio do Centro dos
Professores de Goiás, realizaram, em 1979, assembléia e aprovaram
a seguinte campanha reivindicatória.
l. Salário - a partir de maio de 1979.
Cr$ 5.000,00
Professor Primário (AD-1)
22h/s
Cr$ 7.500,00
Professor (AD-2)
22h/s
Cr$ 9.500,00
Professor Ensino Médio (AD-3)
22hjs
Cr$ 2.500,00
Assistente Ensino Primário
22hjs
Cr$ 3.000,00
Regente Primârio '(PAB)
22hjs
Assistente Ensino Médio (PAC)
22hjs •crs 5.ooo,oo
2. Melhores condições de trabalho.
- Reformulação do Estatuto do Magistérío e Plano de

Carreira.
-

Preferência aos__lice_nciados na admissão
Abertura de concurso público
Horas atividades para preparo e avaliação de trabalho

docente
- Pagamento de salários atrasadOs (76,77,78)
- Contratação de professores em exercício há mais de ano
- Regularização de recolhimento de FGTS e PASEP
--Pagamento do repouso semanal remunerado
-Prazo mínimo de contrato de um ano, isto porque em muitas
prefeituras, os professores sã_o contratados de março a dezembro.
- Estatuto do magistério em todos os m_uni_ç_ípíOs.
~Eliminação do tráfico da innuência política nas escolas.
- Eleição de diretórios pela comunidade escolar e não por
indicaç-ão de deputados e vereadores.
Sem resposta positiva resolveram paralisar as aulas, após
negociaçãõ cOfu- ás Secretários da Educação, da Fazenda e do
Planejamento.
Através de uma Comissão ihterpartidãria de Deputados, o
Governador fez proposta de parcelamento, dando 55% a partir de 19
de agosto e 65% para vigorar em janeiro de 1980, sem prejuízo do
aumento que fQSse concedido ao funcionalismo em geral. No
entanto, em janeiro de 1980, o Governador não fez val~r o aco_rdo
firmado com os professores.
Como o Go~ernador não queria receber o CPG, uma caravana
de 1200 professores recorreu ao então Ministro da Educação e ao
Ministro do Trabalho que se colocaram como mediadores do
movimento conforme documento anexo.
Baldados os esforços de suas Excelências, uma comissãp de
professores foi recebida pelo Governador, e, na ocasião, fora
imposto o seguinte parcelamento: 25% a partir de agosto de 1980;
30% em lO de janeiro de 1981 e 30% em Jo de agosto de 1981, o que
ficou consignado na Lei no 8.893/80.
Em março de 1981 quando o Governador, anunciava aumento
ao funcionalismo estadual, voltaram os professores a reivindicar
aumento, lembrando a grande defasagem _salarial, que, ainda os
atormentava.
Insatisfeitos com os aumentos co-nquistados, em fevereiro de
1981, pediram a equiparação de seus salári"os aos dos professores da
J!.ede Federal.
Sem responder, pela Lei n9 8.980, de 22 de abril de 1981, o
GovernadOr concedeu~lhes 30% de aumento, mas para vigir a partir
de 19 de janeiro de 1982, ficando 9 ano de 1981 sem nenhum
aumento real, uma vez que o parcelamento proposto referia-se ao
exercício de 1980.

24hjs

Plena

Grau

Atualmente o Salário do magistério da rede .estadual é o
seguinte:
Professor Primá rio (AD-1)
NormalistaCrS
13.440,00
Professor AD-2- Normalista
14jl0.916,75
ProfessOr EnSino Médio (AD-3) Licenciatura
14/13.945,75
AsSistente de EnsinO Médio- Autorizado
14/10.180,63
Regente Primârío- I Grau completo
20/9.745,13
ASS1sfente de- Ensino Pdmârio - Apenas 4• série 1
9.438,00
Os professores das redes muriicipais, -em quase a totalidade,
percebem- menos do que o Salário Mínimo Regional, chegando ao
cúmülo mínimo de Cr$ 1.800,00.
Desde_ então, o Governfl_dor _e_ os prefeitos vêm-se recusando
receber o CPG pa:ra um diálogo franco, aberto e democrático.
Os professores goianos estão, cada dia que passa, mais
insatisfeílóS--esac-i"ificados por um salário insignificante, o mei:Icir de
todo o Brasil.
Todos os meios possíveis foram usados para conseguir o
d_iál_ogo.
O Secretário da Educação não tem conseguido convencer ao
Governador da necessidade e importância da audiência. Várias
solicitações foraf!l protocoladas, mas até agora, nenhuma resposta.
Somente um diálogo pode viabilizar a solução desse grande
problema.
Os professores goianos querem a equiparação salarial.
R~ivindicam, pOiS, os se"g:uíi1tes Salários:
Professor Primário (ÀD-1)
Professor (AD-2)
Professor Ensino Médio (D-3)
Assistente Ensino Médio (PAA)
Regente Primário
Assistente Ensino 1\.fédio (PAC)

20hjs
20hjs
20h/s
20hjs
20h/s
20hjs

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

25.611,00+20%
39.202,00+20%
55.886,00+20%
17.928,00+20%
20.488,00+20%
31.362,00+20%

Como o CPG vem liderando o movimento, o Governador
mandou, em março de 1980, suspender a consignação em folha de
pagamento do desConto relativo às con-tribuições dos professores
associados, numa tentativa arbitrária de sufocar a mobilização da
categoria. A consignação, sabe Vossa Excelência, é, no caso,
disciplinada pelas Leis federais nos 1.130/50 e 4.069/62 e
regulamentada por lei estaduaL
Os professores continuam sofrendo perseguições pessoais e
políticus. Pelo fato de não se filiarem ao PDS, são dispensados com
abuso de poder e discrícíonariamente, como aconteceu em
Aparecida de Goiânia, Mara Rosa, Uruaçu, Rio Verde, Porangatu
e muitos outros.
Há mais de 3.000 professores estaduais que estão lecionando
desde fevereirO de 1981 e até agora não receberam os salários
daquele ano letivo. Em Goiânia há 800 professores sem contratos e
lecionam desde 1981. Tudo var seildo resolvido na base de interesses
eleitoreiros dos deputados do PDS.
lsto está acontecendo tambéffi nos municípios. Tanto assim,
que em Trindade os professores estão em greve há três semanas para
receber s.alários atrasados. Em Aparecida, porque os professores
reclamaram salários -atrasados e porque se negaram filiarem-se, ao
PDS, 4 professores foram arbitrariamente dispensados. Casos
semelhantes vêm.::se multiplicaridO em todo o Estado.
No dia 20 deste mês~ às 9:00 horas, realizar-se-á uma
Assembléia Geral dqs Professores par; discussão da resposta do
Goverf\ador às suas reivindicações.
A Confederação dos Profes~ores do Brasil, Região CentrO
Oeste, e ·o CentrO dos Professores de Goiãs, pedem a Vossa
Excelência uma audiência-para estudar a situação do Magistério
Goiano, bem como, interceder junto ao Governo de Goiâs para o
atendimento das reivindicações.
Saudações Magisteriais, Niso Prego. Vice-Presidente
Regional da CPB -- Osmar de Lima Magalhães; Presidente d6
CPG.

Fi~ 9uestão de fazer esta leitura na íntegra, Sr. Presidente, para ficar
demonstrado o posicionamento dos trabalhadores brasileiros diante das
questQ~s sociais deste País, diante dos grayes problemas vividos por eles. Não
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são radicais, não estão procurando confrOnto; estãõ ProcUrando o diãlogo, e
este diálogo está sendo negado aos trabalhadores.
Ao fazer esta denúncia nesta Casa, da situação lastimável em que se

encontram mais de 40.000 professores da rede estadual de ensino em Goiâs,
lembro-me de uma notícia que li hoje, a respeito dos trabalhadores da
CIFERAL, daquela indústria de carroceria de ônibus situada no Rio de
Janeiro. Lá, existem quase dois mil trabalhadores procurando recursos junto

ao Governo Federal, e o Sr. Ministro do Trabalho lhes respondeu
abruptamente ontem: "'Esta não é uma questão do MinístêriO do Trabalho,
esta é_ uma questão da empresa; se a empresa não depositou o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, é problema empresarial".
Não é um problema empresarial, é um problema social grave,
gravíssimo. E o Ministério do Trabalho, ao inv~ de estar aí para acorbertar-o
capital, precisaria estar, na verdade, para tentar fazer justiça com o trabalho,
com os trabalhadores_ Essa questão da CIFERAL preCisava ser abordada
aqui, porque _é um exemplo típico, é um detalhe da situação geral. ~ um
detalhe, é bem verdade, mas é demonstrativo da situação geral vivida pelos
trabalhadores brasileiros. Eles não têm a quem recorrer, Si".- Presidente. Na
verdade, o Ministério do Trabalho não os acode; pelo contrário, está aí,
ostensivamente,_ despudomdamente, atendendo ao capital. E o caso que eu
acabo de citar aqui é um exemplo típico do que estâ ocorrendo neste País.
O Sr. Agenor Maria -

Púmite V. Ex;- u-iri 3.parte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- OuÇo V. Ex•, com prazer.
O Sr. Agenor A-faria - Senador Henrique Santillo, ontem, à noite, a
Rede Gloho de Televisão mostraVa, de São Paulo, centenas de crianças
trabalhando em fábricas de vidro, com subsalário, sem nenhuma- gararitia,
sem nenhum registro, sem nenhum direito. E, interessante, a Rede Globo
mostrou, no começo, as crianças trabalhando na fábrica de vidro, e no fim
apareciam algumas crianças as quais o dorio da fábríca de vidro havia posto
para fora. O repórter perguntava ao garoto: He agora, o que é que você vai
fazer?" "Eu vou procurar outra fábrica ·de vidro"- era a resposta. Aparece
o garoto sendo posto para a rua, mas não -aparece o dono da fábrica
respondendo relas obrigações por que deveria responder perante o Governo,
perante a lei. Esta é realmente uma situaç-ão delicada, porque o que se vê aí
não se toma providência. Sinceramente, eu não sei para onde nós iremoS ser
arrastados. Obrigado _a V. Ex•-

0 SR. HENRIQUESANTILLO _;-y_ Ex• tem inteira razão. Quando se
trata das grandes empre<;as, o Estado se transformou num grande hospital
para acudi-las com recursos públicos. t!: -bem verdade que em alguns casos é
muito importante esse socorro, desde que seja para atender aos
trabalhadores. Isso não está ocorrendo. Quando se trata dos trabalhadores,
não é um problema de Governo, rião- é iuil'" Pro-blema do Ministério do
Trabalho: segundo eles, é um problema da empresa. Não é verdade. Quando
se trata de tentar, por exemplo, recuperar uma empresa que por sua vez está
criando alguns empregos, o Governo acode, tem acudido com recursos
públíL-Os, de fOrma até, digo eu, critiCáv<:t,_ rePudiável; mas, qu-ando se irãta
dos trabalhadores, na verdade, nada se faz.
Esse caso dos professoret> do Estado de Goiás é um caso típico; em
alguns municíp-iOS;-~aes-estão recebendo men-oS de Cr$ 2.000,00 Por mês. Há
professores estaduais recebendo menos do que o salário mínimo regionaL O
que elet> reivindkaril é o aumento salada!, e até muí'to Poúéo, muito pequeno,
porque pnrn um professor primário, pari! u·ma: nornialista pas~ar a receber
Cr$ 16.000,00, CrS 17.000,00 por mês, é muito pouco. ~ a reivindicação
básica deles. A!Ualmente, ganham CrS 13.000,00.
E o que pedem os professores? Uma audiência_com o Gov.ernador do
E.:>t<.~do de Goiú~. E essa audiência tem sido negada. Um diálogo, antes que
sejam obrigados a se decla_rar _em greve. Antes que isso ocorra.
Veja bem. reiteradamente negada a audiência, recorrem a três Ministros:
o Ministro da Justiça, o Ministro do Trabalho e o Ministro da Educação e
Cultura.
Se nad<1 for feito. estou cerro, ao final deste mês estarão em assemóléia e
declarando-se cm greve. _e. ao meu ver, greve inteiramente legítima.

O Sr.

Octá~·io

Cardoso -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com muito prazei;(niço V. Ex>

O Sr. Octál'io Cardoso - Nobre Senador Hendqu_e Samillo, não v-ou
intervir com relação ao problema de Goiás. Gostaria apenas de lembrar a V.
Ex~. no que rcspeíta a essa empresa do Rio de Janeiro, que o Ministro do
Trabalho diz que os empregados estavam em juízo e a justiça especializada
deu-lhes ganho de causa; cabe, portanto, a eles fazer penhora de bens,
garantir o direito declarado judicialmente-e faz~_!:. valer este direito. Isto me
parece um procedimento regular, normal, dentro do estado de direito. No
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que respe"ita U-afirm<lção de V. Ex•, de q-ue o Govei-no erra quando soc-orre
empresas, apenas eu concordaria com V. Ex'- se a premissa fosse verdadeira,
mas sabe V. Ex~ que o Governo tem socorrido inúmeras vezes aos
trabalhadores, como aconteceu, por exemplo, com o fechamento das
empresas de rádio, televisão e jornais dos Diários Associados, em que o
Governo finandou o Srndícato dos Trabalhadores atê que fossem negociadas
as empresas panr que· os· compradores resgatassem esse débito para com a
empresa antecessora. E isso foi feito, foi através da CaiXa Econômica
Federal; foram financiadl?~ os sindicatos, enquantO se ultimavam as
negociações das empresas do grupo associado, porque o Governo Federal
antecipou salários aos trabalhadores. Era apenas essa a intervenção que
desejava fazer, -agradecendo a gentileza de V. Ex'0 SR. HENRIQUE SANTILLO- Fique certo V. Ex• de que não sou
um homem incapaz de aceitar argumentos que vêm, emjlista hora, em defesa
do Governo. Mas sou obrigado, eminente colega, eminente S_enador, a mais
uma vez repetir: isso não teín sido sistemátk"' no País; o sistemático tem sido
o socorro a empresas que muitas vezes, na verdade, nada de social trazem na
solução de seus problemas.
Agora, por exemplo, há um caso escandaloso, sob todos os aspectos, da
TRANSIT, em Minas Gerais. Nós- saDemos que O Governo agora está-se
negando a_ socorre~. Mas, há bt:m pouco, a bem pouco tempo, m_esmo,
quando ela J<Í se encontrava em estâdO de pré-falência, ah se mjetaram 80
milhões de ctuzeiros. Se eu fosse citar outros.exernplos, poderia multiplicáwlos
quase ao infinito. A Nação toda sabe, todos nós sabemos que isso é
repudiável, é criticável; sei _de todo o ·caso citado por V. Ex•, dos Diários
Associados, porque ·esse caso inclusive foi debatido neste plenário, na
ocasião. &lbemos. perfeitamente que lá foi um caso especialíssimo. em que o
poder de pressão foi muito grande dos trabalhadores. Não é essa a regra geral
no País, ainda. Por exemplo, no caso dos trabalhadores da CIFERAL, do
ponto de vista jurídico, está plenamente certo V. Ex•, mas é que a questão
social sobrepõewse às questões jurídicas. t óbvio que os trabalhadores
brasileiros. com o que ganham, não têm como esperar toda a tramitação de
um processo jurídico, como bem sabe V. Ex• Então, é a vez de o Governo
entrar para_ socorrê-los, p;.ua acudi-los, como de resto, eu já disse, tem
acudido a numerosas empresas.
O Sr. E1·elásio Vieira - No painel das tendências eleitorais nos Estados
brasileiros, o candidato do PMDB, em Goiás, é disparadamente o "fita
azul". Isto tem me provocado uma curiosidade muito aguçada e tenho
procurado encontrar as razões que têm colocado aquele candidato do nosso
Partido numa posição tão privilegiada nas_ pesquisas_ realizadas. Seí que se
trata de um homem público que se projetou como administrador da Capital
de Goiás. de um homem de grande sensibilidade, de um homem identificado
com as massas populares, de um homem culto, inteligente e muito atuante~ sei
que tem o respaldo de uma boa estrutura partidária, o respaldo de grandes
líderes políticos de Goiás. a exemplo de V. Ex• Agora eu estou entendendo
melhor a situação privilegi<1da daquele nosso companheiro; é que com um
Governo como o de Goiás - e o retrato está na educação, em que este
documento reproduzido por V. Ex• revela o descalabro da educação de Goiás
-torna-se Lkil ser "fita azul". Se a educação em Goiãs estâ nesta sítuação,
imagine o resto.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço imensamente a V. Ex• Eu
acho que V. Ex~ está com inteira raz~o. Realmente, a Oposição erri Goiás está
muito bem situada, a Naç_ão toda sabe disso, a grande imprensa tem
puhlicado. mercê das qualidades do candidato, da estrutura do Partido e, é
óbvio, dos crnH cometido~ pelo Governo. Sem sombra de dúvida. Mas. a
verd<.lde é que reCoriiit!çO;--[>o r exeffiplo. a- âificulaade que enfrenta uma
admini:-.tra~,;ào estadual. Eu também já tive oportunidade, na minha vida
públicu, de administrar um pequeno município, aqui bem próximo da Capital
da Repúblka, que é a cidade de Anápolis. E ser O qUanto-- é difícil a
administra<.;ilo públka. Sei com -que dificuldades os administradores lidam
-com os recursos para que possam realizar alguma coísa.
- A verdade é uma só: é que, além do problema de recursos. além dessa
questão muito objctiva, concreta. que é a de fonte de custeio de uma
administra~.;ào pública, hú também a questão de sensíbilidade política. Essa
s·ensibilidade politica estú faltando. Sobretudo esta, mais do que os recursos._
Neg~r~se ~~ receber uma entidade de profe!'!sures que congrega quase 40 mil
professores da rede estadual, a meu ver é uma coisa absurda. Eles querem
düliog:.~r, con\'ersar. querem entrar num acordo antes que necessitem. por
forç<J dt:: um<J decisão dt: assembléia. entrar em greve. Es.ta é a grande questão.
Nós sabemos, perfeitamente, que, nos últimos três anos, os professores
de Goiás foram obr-igados a se declaf_ãr C:rri greve pOr-duas vezes. Isto nos últimos três anos, apenas. Numa dessas greves, inclusive, o tempo foi bastante
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longo. Por mais de 60 dias os professores de Goiás estiveram em greve, para
conseguir alguma coisa, pelo menos uma parte de suas reivindicações básicas.
Sabemos perfeitamente que, em qualquer movimento popular, se aprende fazendo: os participantes -de movimentos populares têm o seu aprendizado
na própria luta. Eles sabem das dificuldades que enfrentam nos dois movimentos grevistas anteriores. E sabendo de todos os prqblemas criados em torno de uma questão, como a greve de uma categoria de trabalhadores,_ é que
ele estão, mais uma vez, empenhados em evitá-la. Mas esperam conseguir alguma coisa, pelo menos o diãlogo, pelo menos o estabelecimento de_ uma audiência para que os representantes dos prOfessores conversem coin o Governador.
O Sr. Evelásio Vieira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•
O Sr. Eve/ásio Vieira - t: verdade que os Estados têm dificuldades financeiras, porque em razão dessa política tributária, no Brasil, os Estados sofrem mtiífo, mas isso não jUStifica qualquer governador deixar a ·educação do
seu Estado ao nível em que se encontra a de Goías.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inJ.eira razão, é prioridade número um a educação.
O Sr. Evelásio Vieira- Exato. '.tum Governo que remunera mal, pois o
professor normalista de Goiãs ·ganha menos do que um policial, menós do
que um_servente, menos do que uma empregada doméstica. Nã_o _que essas categorias profissiona"is ganhem bem: elas ganham mal. E o pior é que o· Governo está lesando o professor, porque foge inclusive aos compromissOs de
férias, de 139 salário, quando faz o contrato de __março- a dezembro.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Aí, são as prefeituras. Na verdade,
o Governo estadual não têm feito isto. Algumas prefeituras importantes do
Estado de Goiás estão fazendo assim. O Governo do Estado, não. :É bom que
se diga isto a bem da verdade, mas está fazendo uma coisa que me parece ilegal, através da qual o professor estã sendo lesado. f: a chamada autorização
para lecíonar, que é usada no Estado de Goiás hã bastante tempo. Ao final
acabam lesando o professor, porque o professor é autádZado a iniciar o seu
trabalho e fica um ou doís anos trabalhando para o Estado sem contrato formal; para fazer o acerto final com o Governo, acaba recebendo muito menos
do que lhe é devido. Faz o acordo a fim de ser contratado. Isto é absolutamente ilegal e tem ocorrido no Estado de Goiás _sistematicamente. Agora
mesmo o CPG está denunciando que a rede estadual conta hoje com mais de
três mil professores nesta situação. Acabei de ler este memorial em que o próprio Centro de Professores de Goiãs diz aos Srs. Ministros da Justiça, da
Educação e do Trabalho que estão lá, nessa situação, mais de três mil professores da rede de ensino.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem reviSão
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero apenas fazer um registro sobre previdência e assistência. Admito,
Sr. Presidente, que a Previdência Social, no Brasil, não tem como arcar com o
ônus, a cada dia mais elevado, da assistência. E isto pode prejudicar a Previdência Soci"al como um todo, haja visfa a situação atual em que o desemprego
alcança quase 10% da força viva de trabalho desta Nação. Ora, sç quase 10%
estão ao desemprego, caiu, de muito, a arrecadação_ da Previdência Social. Na
proporção em que o operãrio vai sendo desempregado, ele vai deixando de
contribuir para a PreVidência Social.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, milhões de criaturas descontam
mensalmente para a previdência, tendo em vista o ocaso da sua vida, a aposentadoria, o direitO adquirido no decorrer de uma vida- toda. São milhões de
pessoas que não têm outra coisa, no ocaso da vida, senão a sua aposentadoria, os seus direitos previdenciãrios recOlhidos no decQrrer de toda_ uma existência de trabalho.
O que aconteceu com a Previdência Sociãl no Uruguai, acho~ que deve
servir de exemplo para a previdência brasileira. Daí por que a minha palavra,
na tarde de hoje, tem como objetivo solicitar do _Governo que entenda, acima
de tudo, que entre previdência e assistência há uma grande e_ profunda diferença. A assistência abrangente, no Brasil, estã consumindo quase todo o dinheiro da previdência, levando essa previdência a uma situação delicada e por
demais perigosa. A nossa indústria, que precisa produzir economicamente,
ou seja, produzir com rentabilidade, está, a cada ano que passa,
automatizando-se. Uma indústria que possuía mil operãiios~ istá reduiihdo
esse número de operários_ a cem ou auzentos, porque na proporção que cresce
a automatização, cresce o desemprego, de forma que, se o número de empredo
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gados no Brasil, dada a automatização, não aumentar na proporção do número de pessoas i nativas, é lógico que a Previdência, num futuro muito próximo, não terã realmente condições de arcar com a sua responsabilidade para
com aqueles inativos que têm direitos previdenciários.
O meu pron_!!ncíam~nto, na tarde de hoje, a respeito dessa situação, tem
o objetivo de chamar a a_tenção .do.Govern_Õ_ no que concerne a essa realidade.
A automatização- repitO- da indústria gie!-a o desemprego, o modelo económico monetarista gera o desemprego, e o que se _vê na Nação, dada essa
realid~de, é que cresce o núm_ero de desem_pregado_s e paralelo ~ isso, cresce o
númeTo de dependentes da Previdência Social.
_
·
Ora, se cresce o nómero de desempregados, se Cresce -o número de dependentes da Previdência Social e vem desemprego, é lógico que essa Previdência
Social não tem como arcar com o ónus de tamanha responsabilidade.
Com estas palavras, Sr. Presidente, quero deixar registrado, para que o
Governo desperte a atenção para sentir que entre previdência e assistência há
uma grande diferença.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. ( Muico bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Na presente sessão terminou o
prazo para aptesentáção de emendas ao Projeto de Resoluç_ão n9 9, de 1982,
de autoria do Senador José Lins, que altera o Regimento Interno do Senado
Federal.
Ao projeto foram oferecidas 2 emend-as, que serão lidas pelo Sr. 11?Secretãrio.
São lidas -as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO
Apresentadas ao Projeto de Resolução n'? 9, de 1982, que altera o

Regimento Interno do Senado Federal.
EMENDA N• I
Ao Art. 19:

Redija-se asSim--ri ialínea a do inciso II do art. 16:
"a) na preliminar, no primeiro e no turno único, uma só vez,
pelo prazo de 20 (vinte) minutos O autor, relatores, líderes e 3 (três)
oradores de cada Partido;"

Justificação

A emenda visa agilizar o processo legislativo ao nível da discussão das
matérias submetidas ao exame do Senado. Com sua aprovação, ficarã reduzido o número de Senadores que poderão usar do procedimento regimental da
discus~ão na fase preliminaf, no primeiró turno e no turno único. Fica, no entanto, preservada esta faculdade aos diretamente envolvidos na matéria, o autor e relatores, e a representantes -de todos os Partidos com representação
na Casa, oU seja,- os Líderes e três oradores de cada Partido. O instituto da
discussão assim regulamentado afigura-se mais do que suficiente para o amplo estudo das proposições, pois propfciarâ que cada parlamentar possa ter,
de maneira comple~a. todas as informa~ões necessãrias· para a sua decisão
através do voto. Vale ressaltar, ainda, que, antes da deíiberação do Plenário,
há, também, oportunidade de novas diScussões no início e final de cada turno, no segundo turno e no turno suplementar, conforme disposições contidas
no Projeto, além do fato de que a rriatêria só chega ao_Plenârio, na tramitação
normal, após amplo e minucioso estudo nas Comissões competentes.
A emenda, portanto, agiliza o processo legislativo sem impor restriçõesque limitem a necessária e S:utTcieiite discussão das matérias.
Sala das Sessões, em 12 de marÇo de 1982. - Jwahy Magalhães.
EMENDA N• 2
Ao Art. I•:
Dê-se a seguírtte i'edação aos arts. 16 e 66:
"Art. 16 - incisos I, III, IV, V a. VIII e X b - nova redação.
"Art. 16 ............................................. .
I - Se Líder, -na Hóra -do Expediente e dUfante a Ordem do
Dia, por 10 (dez) minutos e após a Ordem do Dia por 20 (vinte) minutos (art. 66)
HArt. 66 - nova redação
""'Art. 66. Ao Líder é lícito usar da palavra:
a) na Hora do Expediente e durante a Ordem do Dia por 10

(dez) minutos e por 20 (vinte) minutos após a Ordem do Dia para
declaração de natureza inadiável".
Justificação

Evidentemente que não se pode negar a Líderes de Partido a faculdade
de poderem fazer uso da palavra em qualquer fase da sessão para declarações
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de natureza inadiável, ou seja, aquelas que-devem ser abordadas logo após
sua ocorrência, pelo seu impacto político ou pela sua importância. No entanto, o tempo destinado a tal tipo de comuriicãção não pode prejudicar o tempo
destinado~ função delibera ti va da Casa (Ordem do DTã)~ que é o tempo destinado ao exercíciO da pdnCípal atribuiÇão do Poder Legishitivo, a elaboração
das leis, nem o destinado aos demais membros da Casa.
Sala das Sessões, 12 de marçO de 1982.- Jwahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- De acordo com o disposto no
Regimento Interno, a matéría será despachada às Comissões de Constituição
e Justiça e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão da próxima
segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votrrç·ão;em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nç 114, de 1981
-Complementar (n9 168/80-Complementar, na casa de origem), de iniciativa 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 n's 1.354 a 1.3~6, de 1981, ~das Comissões:
- de Constituição e Justiça,'
- de Economia; e
- de Finanças.
2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nço 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que _especifica, lendo
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislarão Social. favorável;
- de Saúde, favorável; e
- de Finanças. favorável, com voto venc;ido dos Senadores Bernardio.Q
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 COnsolidação das Leis do Trabalho, para o firil de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n's 1.063a J.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade .e juridicidade;
- de Legislaç-ão Social, favorável; e
- de Financas, favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senido n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Víana, 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 Justicil. pela constitUCionalidade, jUridicidade c, no
mérito, favorável, nõs termos de substitutivo que apresei1ta; e
- de Educação e Cultura, favorável aO Sl.ibstítutívo 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 alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
--de Consrituiçdo e Justiça, pela constitUcionalidade~ juridicidade e, no
mérito, favorável.
6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nQ 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n'? 5.480, de_LO de agosto de 19-68, disciplinando o pagamento do 13~> salário 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 jllridicidade;
- de Legisla,·ão Social, favorável; e
- de Finan('as, favorável.
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DiscussãO, em p·rímeíro turno, do Projeto de Lei dõ Senado n~' 362, de
1979, de autoria do Sen-àdor HuffibC:rto Lucena, que altera dispositivO da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;·
- de Legislaç-ão Social:
- de Servi{'o Público Civil: e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n~" 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

8
Discussão, em primeirO tU:rrio~ 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
PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favorável;
- de Sentf.co Público Civil, contrário; e
_:.._ dt! Economia. favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da vot~ção do Requerimento n9 35/82, do_ Senador
GabiíeTHerrnes, de- adiainento da· discussãO- para reexarne da ComiSsão de
Serviço Públíco Civil.)
~ ~

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada a sessão.

( Le\•anta-se a sessão às 16 horas e 5 minutOs.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS/0
VIEIRA NA SESSÃO DE 8-3-82 E QUE, ENTREGUE À
REVISA-O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Em julho do ano passado, as prestações de imóveis financiados por
intermédio do Sistema Financeiro de Habitação foram reajustadas em 72,8%.
Antes deste, o maior índice de reajuste, desde quando a correção
mOnetáría passou a ser aplicada nos contratos de financiamento imobiliário,
ocorrera em julho de 1980, tendo sido, então, de 55%.
O impacto daquele reajuste nas prestações da casa própria, num ano
diflcil, de diminujção da atividade econômica e desemprego, como foi 1981,
atingiu de forma dramática os orçamentos já depauperados dos mutuários do
sistema habiJacion_ill, tanto que mQ~mento?_ desses explodiram ef!l_ div_e_rsps
cantos do País, numa demonstração clara e insofismável de insatisfação.
O que fízeram as autoridades governamentais para enfrentar o problema
em toda a sua dimensão?
Nada. Algumas medidas, meros paliativOs, foram adotadas então, mas
ao lado disso um equivocado estímulo à poupança ensejou uma corrida entre
a correçào monetária e a inflação, em que a primeira tem estado sempre, a
partir daí, ulgun-s pontos percentuais à frente.
De uma hora para outra, Sr. Presid_~nte, prevaleceu a improvisação, com
o -que a lixação do percentual de correção monetária passou ao arbítrio dos
ministros da área económico-financeira, teifdo sido arquivada a fórmula que
servia a esse cálculo.
Como decorrência disto, pela primeira vez desde a instituição do
mecanismo, nurri período de doze meses, para uma inflação de 95,2%,
tivemos uma vadação do vulor nominal das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional, a qual é a medida da correção monetária, da ordem de
96,9%.
- Ê possível que tenha havido alguma diminuição do consumo sobrando produção para exportur- e também recursos disponíveis para os
desorientados gastos governamentais em razão desse verdadeiro Conto da
poup:mça, mas acreditamos que muito mais graves serão, nos próx-imos meses, as repercussões da atual orientação.
Em julhu próximo novamente deverão ser reajustadas as prestaç-õesrelativas à aquisição- de casa própria. Que percentual mínirrlõ já se pode
vislumbrar q-u·e serâ aplicado?
Nada menos de 82,8%, Sr. Presidente, quer dizer, bem mais do que em
1981. quando o impacto e as reações subseqUentes foram enormes.
Esta nossa preví:;lío é coriserVadóra, poiS: partimos dos 53,3% de variação
verific;~d_os nos oito meses entre julho de 1981 e março de 1982 e aplicamos a
c.ada mês um percentual de 4,5%, que muito dificilmente será -o mesino
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utilizado pelas autoridades econômico-fTnailC"e1ra-s, haja vista que em janeiro
e fevereiro foi de 5% essa variação.
O que podemos esperar senão uma verdadeira catástrofe, Sr. PreSidente,
caso não se ado tem providências a respeito e que venham a reduzir o irilp8.ct0
de um reajuste de prestações da ordem prevista.
A tentativa de cobrir um santo descobrindo _um_ outro começa a se
desenhar inteira, nO que ao mesmo- tenlpo manifesta: m-ais uma vez a
tendência mais forte do Oo~er_no do General João Baptista de Figueiredo,
qual seja, a indefinição.
Têm -sido constantes as palavras de reafirmação da meta de 5 milhões de
moradias até o final do atual período de Governo.
No entanto, ao mesmo tempo, há uma verdadeira escalada nos
percentuais de reajuste dos imóveis adquiridos por intermédio do Sistema
Financeiro de Habitação.
Em 1978, o percentual aplicado foi de 30,5%. No ano seguinte houve
uma elevação para 39,8% e um salto .atê 55%; ein 1980. No ano passado o
acréscimo atingiu a 72,8%, sendo que só um milagre impedirá que no
exercício presente tal percentual deixe de ser superado.
Diante disto, podemos até admitir que a meta de 5-rililhões de moradias
possa até ser alcançada.. Só que faltarão aqueles dispostos a entrar num
negócio nssim, pois o risco de os orçamentos familiares serem engolidos pelo
Sistemu Financeiro de Habitação é cada vez maior.
Em dezembro último, encerrando um seu pronunciamento durante
jantar de fiffi de uno, promovido pelo setor bancário em São Pa~lo, o
Ministro da Fazenda, Emane Galvêas, assegurou_ que o Pafs seria mais· feliz
em 1982.
A menos que o Sr. Ministro da Fazenda entenda felicidade como morar
embaixo da ponte, só assim poderemos aceitar a sua previsão, porquanto a
atual política habitacional promovída pelo governo, tudo leva a crer, se
orienta neste sentido,
__
.. .
______ .
_ __
Precisamos, Sr. Presidente, de medidas efetivas quanto à habitação. Em
primeiro lugar, desde agora, cabe ao governo federal estudar uma forma de
evitar o pior a partir de (9 de agosto para os mutuáríOs do Sistema Financeii-o
de Habitação. Por outro lado, torna-se necessáriO um critério que pelo menos
seja conhec:ido, para fixação do valor nominal mensaldas ORTNs. O retorno
à fórmula da época do_ Mil-listro Simonseh, que previa uma inflação de f5%
ao ano, com,o um redutor da correção monetária; pode ser perfeitamente
adotado. Além disso é imprescindível também estabelecer um prazo para a
extinção -do instituto da correção rnorietária, estando_ alto, ou não, o nível
inflacionário.
O que não se pode é induzir as pessoas a adquirir imóveis a um nível
reduzido de correção_mone;tária__c;:: logo a seguir, marotamente, facilitar a
explosão desse tipo de reajuste.
Essa postura de verdadeira pilantragem não deve prosseguir.
A responsabilidade é toda governamental, especialmente depois que a
improvisaÇão resolveu, sem mais nem menos, adotar um descritério pat-a a
fixação do valor nominal mensal das ORTNs. Por iss9-;-sr. Presidente, está na
hora de dizer: "Quem partiu Mateus que o embale'', pois não é possível que a
população seja penalizada pela irresponsabilidade dos dirigenteS do País.
Do contrário, Sr. Presidente, o déficit habitacional continuará sempre
maior e as favelas continuarão a ·pros"f>erar e chegará amanhã o dia em _que
teremos apenas favelas e não teremos mais as resid~ncias nOrmais.
Era a manifestação que tínhamos a fazer, nesta oportunidade, chamando
a atenção do Governo para estabelecer critério segur-o para essas correções
monetárias do sistema habitacional.

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Ouço o nobre Senador Itamar Franco,
com prazer.

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• tem razão, nobre Senador Evelásio Vieira.
Lembro-me que durante o longo debate que se estabeleceu, particularmente
no Senado Federal, acerca da denúncia vazia, quando tiVemos ocasião de
apresentar um projeto eliminando-a, nessa oportunidade se fixou, realmente,
o problema da variação em função dos aluguéis baseado na ORTN. Mas
disse V. Ex• muito bem, não havia na época a improVisação. A improvisação
hoje é caracterizada sempre pela interferência·· dos ministros da área
económica. Quando V. _Ex• fª_la_ _ que esse valor tem que ser realmente um
valOr diferente, é por isso que a ORTN pode existir; mas sobre_tu_do para o
sistema habitacíonal ela deve ter um coeficiente difer~nte daquele que se dâ à
correção monetária, senão vai acontecer exatamente o que diz V. Ex• O
Governo poderá colocar, amanhã, atê construir casas, mas ele talvez não
tenha quem possa adquirir esSas casas. E o mais sériO, nobre Seriador
Evelásio Vieira, nesse aspecto~ são aqueles que pagam aluguêis. Então, a
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referêncía da ORTN, no ffieti entendimentO, ela deve ser diferenciada
sobretudo no pagamento de aluguéis, sob pena de os inquilinos, que são a
grande maioria neste País, não terem condições de acompanhar, exatamente,
o aspecto Inflacionárió a que V. Ex• também se referiu. Mas a improvisação
aí está, nobre Senador Evelásio Viera, e Se fôsserrios examinar não apenas o
problema habitacional, muito bem abordado por V. Ex•, vamos verificar o
quê? Que o Governo não toca no -_sentido financeiro brasileiro; esse é
intocável. E tanto foi intocável, nobre Senador Evelásio Vieira, que o
produto nacional bruto pôde decrescer. A indústria, praticamente, teve um
crescimento zero. Mas veja V. Ex• os lucros dos bancos no Brasil, em função
da liberação que se deu às taxas de juros. E nem se diga que essas taxas de
juros foram em função do mercado internacional. ~claro que tem influência,
ninguém vai descqnhecer issó. Mas é exatamente o que diz V. Ex•, a
improvisação e a -intocabilidade que tem- o sistenla financeiro brasileiro.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Não há dúvida. Há necessidade de o
Governo refietir sobre o nosso sistema finan_ceiro, que hoje se transformou
nun agente não de desenvolvimento económico-social, mas se const!tui mais
num agente de especulação, porque ê exatamente a ârea que mais possibilita
rendimentos extraordinários, em prejuízo daqueles que atuam na atividade
produtiva, na atividade económica.
E, no setor habitacional, essa falta de critério seguro tem afastado
muitos interessados na aquisição da casa própria~ O Governo pode
estabelecer uma meta de 5 milhões de casas próprias; mas sem um critério,
sem uma segurança, não encontrará pessoas interessadas na aquisição da casa
pi-ópria, com receio de adquiri-la e não poder resgatar as prestações e ter que
entregar toda a sua poupança para os agentes financeiros.

O Sr. Itamar Franco- Ê verdade, Senador. E veja no caso, por exemplo,
do sistema financeiro:· Eu já o disse, aqui, e até apresentei um projeto nesse
sentido. Nem a Lei da Usura é aplicada. Por incrível que pareça, o sistema
financeiro brasileiro está livre da Lei da Usura. Veja V. Ex• ao absurdo a que
se condúziu ri política econômiCa e finanéeira deste País.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Muito Óbrigàdo a V. Ex•
O Sr. Agenor Maria -

Permite V. Ex' um aparte?

""O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço o Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria- Senador Evelâsio Vieira, o Correio Brazi/íense de
hoje traz uma revista semanal, que vai do dia 7 ao dia 13 d_e março, e que diz:

"Enquanto o país estava mergulhado nos vapores da folia~
eré! dOmingo de _carnaval - o_ Jorn_a_l do Commercio, do Rio,
estampava em sua ed.ição_a preocuPante manchete: uJuros atingem
taxa de 265~8 por cento'"'. seria possível tamanho disparate?
lfifeiizlnente, tUdo útdic.a que sim. E esse custo do dinheiro tem sido
visto pelos empresários brasileiros como o grande fantasma da crise
e o resp~ms_?:~e_l_ direto p_elo enfraquecimento econômico-financeiro
da empresa privadã.-nacional."
- E é ela, a empresa privada nacional, que paga os encargos tributários
mais altos _do mundo.
Ora, Senador Evelásio Vieira, estão_ aí, nos jornais, esses juros
escorchantes que infelicitam o povo brasileiro, pOrque o custo final da
manufatura será acrescido desses juros, que beneficiam quem tem o dinheiro,
dando à meia dúzia de pessoas uma vida nababesca, e negando às classes
trabalhadoras o direito, o elementar direito de, trabalhando, poder viver às
suas custas. Parabenizo-me com o discurso de V. Ex• Acredito que estamos
vivendo uma hora crucial, e que o Governo precisa acordar para esta
realidade, esse Governo que está aí, que está fazendo muito mais política
partidária do que poHtica económica. De forma que acredito que o discurso
de V. Ex• não só é oportuno como traz, à Casa, o ensejo de um diálogo mais
amplo, em vista da cruel situação que todos estamos vivendo. Muito
obrigado a V. Ex"
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Nós é que agradecemos a V. Ex• pela
participação altamente valiosa que presta a esta nossa manifestação.
Sr.- Presidente e Srs. Senadores, está aJ um dos problemas sérios de
nossos Pais, o da habitação. O déficit habitac_ional é cresc~nte. O_ que é
preciso? Que o Governo eStabeleça critérios definidos e seguros, que dê
segurança àqueles que estão interessados em adquirir a sua casa própria, paraque possamos, anualmente, ir reduzindo o déficit habitacional, ir reduzindo o
número daqueles que têm como sua habitação pontes, árvores, eliminando as
o_ossas. favelas_ no Brasil; para nós, simultaneamente, através do
desenvolvimento de um plano habitacional realista e humano, podermos dar
resposta _ao setor da construção civil para, reativando esse setor, podermos,
também, ir reduzindo o alto fnc:iice de desemPrego neste País, que se constitui.
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hoje, no grande flagelo social no Brasil, em que, provavelmente, -mais de
cinco milhões de brasileiros, em condições de trabalho, não encontram
oportunidade de trabalhar para buscar a remuneração que possibilite, pelo
menos, a sua subsistência e de seus familíares.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Com muito prazer, nobre Senador José
Lins.
O Sr. José Lins - Senador EveláSio Vieira, o problema habitacional
realmente é muíto sé-rio, mas não há comO negar que o esforço do Governo
tem sido imenso, à altura da dimensão do problema. E: verdade que isso,
dentro das possibilidades financeiras do País._ Mas, só para se ter uma idéia
do esforço que o Governo Taz nesse campo, bastaria ser dito que, este ano, o
Governo investirá um trilhão e trezentos -bilhões de cruzeiros no setor
habitacional, o que corresponde à cerca de dez bilhões de dólares, ou seja,
praticamente mais de uma Itaipu por -an·o. E, ainda, isso corresponderia à
cerca de 8 usinas atômicas por ano, aos preços atuaís dé uin blihão e duzentos
milhões de dólares, aproximadamente. Realmente, é uma quantia fabulosa
que se aplica em habitação. Isso não signHíca, entretàntO, que do ponto de
vista social o País ainda precise de mais casas, mais habitações, mais
empregos, mas esses números dão idéia dO ~esforço que- está sendo teitõ.
Muito obrigado a V. Ex•

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Em noveltlbró do ano passado, tomei
conhecimento da intenção do Governo em investir, no seu plano
habitacional, um trilhão de cruzeiros. Realmente é uma importância
altamente apreciãvel, mas é preciso desenvolver uma política habitacional
que ofereça segurança aos mutuáriOs-, àqudes que estão interessado_s em
adquirir a sua casa própria através desses financiarrieritos. POrque Oque eStá
oco-rrendo hoje é que os mutuários, em razão de não haver um critério para as
correções, não estão tendo condições de resgatar âs pi-esi"aÇõeS ..
O Sr. José Liits- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimefzio do orador.)
-Critério há! V. Ex• pode alegar que o critério é pesado, que a-inaneiira de
corrigir a prestação é "pesada. MaS, ainda neSse ·campo, o Govúno iem feito
esforços no sentido de_ preservar o valor do Fundo de Garantia, que é
dinheiro dos operários, dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, minorar ao
máximo esse peso que realmente é grande s_obre_ aqueles que adquirem casas.
Mas critério, realmente há!

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Se V. Ex• estabelecer um confronto do
critério atual corri -o critério do pe"ríodo em que era Miriistro o Sr. Mário
Henrique Simonsem, Vai Ver uma grande: discrePância, porê:Jue houve- um
crescimento da correção, levando os mutuários à 1Jnpossibilidade de
resgatarem suas prestações e terem de entregar os seus apartamentos ou as
suas residências. O Que é pieds-o, a p"ar desse volume de 1 trilhão de cruzeiros,
é possibilitar ao mutuário o resgate de suas prestações, porque senão, teremos
casas e não" teremos pessoas interessadas, 'ti::!enlós CaSas desocUpadas, o que
não Tfilêressa à -Nãção, comO não deve intêi-essar também ao próprio
Governo.
O Sr. José Lins- V. Ex-~ me peÍ'rri'iú!?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -

Pois não.

O Sr. José Lins- V _Ex• tem razão; não hâ dúvida quanto a isso. Ainda
hoje o jornal noticia uma sugestão do Dr. GU Macieira, Presidente da Caha
Econômica, no sentido de que a correção dos vencimentos da casa própria
seja paralela à correção dos salários. Essa seiíã. uma maneii-a- de dar-se
garantia ao mutuário de que ele não seria sobrecarregado mais do que aquele
percentual inicí<il que ele tirava do salário para si. V. Ex• tem razão, e por
muito tempo vem sendo buscada uma maneira de conciliãr a necessidade do
problema social de oferta da casa com a necessidade de não se deixar
deteriorar o dinheiro do trabalhador.

O SR. EVELÂSIO- VfEJKÁ--_:_--parece-rTie que o cri"tério anterior era
bem melhor, quando o Governo aplicava uma taxa de juros maior para
aqueles que tinham salário maior; por exemp]Õ, --i'edimeniO de _ até vinte
salários ou_ trinta, para subsidiar a correção e o juro_.
O Sr. José Lins -

Man~o

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!Ol"AL (Seção II)

Sábado 13

Isso- é fe"!to cóm o juro.

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Certo. E para subsidiar aquele que
recehe de um até cinco _saJários, ou seja, as camadas exatamente mais
carentes.

O Sr. Itamar Franco -

V. Ex• me permítc!?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -

Pois não.
O Sr. Itamar Franco- Apenas para não deixar sem reparo esse jogo de
números e comparações no qual o Senador José Lins é mestre. Ele diz que nóS
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temos dez bilhões de dólares que vamos empregar este ano na construção de
casas ou dentro do sistema habitacional, e, aí, ele faz Uina comp"aração: com
esses _dez bilhões de dólares, o Senador José Lins poderia construir" oito usinas
nuclares. É pena que o Governo não coloque o Senador José LiitS como
Presidente da NUCLEBRÁS, para que ele possa realmente aplicar dez
bilhões d~ dólares__ ~-a c~:mstruçãº de usinaS imcleares~_porque realmente os_
números -~oje apf._esent_adq~_,_ inçl\!hl_yç pela NUCLEBRÁS, na construção de
duas usinas nucleares, mostram realmente que o racíocfnio aritmético do
Senador José Lins não corresponde à verdade,.

O Sr. José Lins- Se V. Ex• me permite, acho que os dados publicados
pelo Tribunal h:.i poucos dias, a pedido do Senador Dirceu Cardos_o, dão
como custo da usina Angra I, se não me engano, qualquer coisa como I
bílhào e trezentos e tantos milhões de dólares. Esse o número- publicado; __se,
entretanto, esse número não corresponde exatamente a cerca de oito usinas,
deve corresponder a seis, nobre Senador Itamar Franco, ...
O Sr. Itamar Franco -

Daqui a pouco, chegará a três.

O Sr. José Lins -

Seriam seis, Se V. Ex• discorda dos números do
TribunaL Mas, de qualquer modo, Senador Evelásio Vieira, V. Ex' vê que a
comparação é válída: esse dinheiro representa um montante extraordinário
em relação a qualquer programa nacionâl e até mundial; não conheço outro.
Outros países er:tvia_~ técri~~()s.ao ?rasil_para Verificar como se procede para
cÕnstruir tantas casãs, conl.o se ·"tf:m- feitO neste País. Veja V. -Ex, que a
Mensagem do Presidente da República fala que esse número de mais de um
tri\hão de cruzeiros a ser aplícado este _ano em casas, corresponderia, se não
me engano, à construção de dez cidades de 250 mil habitantes, o que é
qualquer coisa ~e importante.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - A intenção de aplicar um trilhão de
cruzeiros é valios-a. Mas qüeremOs verificar se, nO decorrer do ano, esse
volume -extraordinário de recursos financeiros vitá realmente a ser aplicado,
mas, simultaneamente, através d~ uma política que possibilite ao mutuáiio
~orar na sua casa e poder resg"ãtaf os compromissos com os agentes
- financeiro:;;.
Sr. Presideilte, es~e é-um problefna sério. O Governo precisa atentar Para
isSO, principafritenté nesta hora em que o desemprego se constitui rio maior
tlageio da sociedade brasileira. E a indústria de construção civil pode, sendo
reativada, dar uma~contribUiçào na redução, no abrandamento desse graVe
prOblema social, o desemprego.
Daí a razão da nossa Presença na tribuna, fazendo_este enfoque, pediildo
ao Gove-rno que estabeleça um critério mas com segurança para os
mutuários. ( Afuito hem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSP L!NS NA
SESSÀO DE 9·3-82 E 7JUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE

a SR. JOSt UNS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Pres[dente, Srs. Senadores:
Ouvi constrangido as palavras do nobre Senador H:umberto Lucena,
hoje o novo Líder_ eleito _d<;> PMDB. S. Ex• foi injusto e arbitrário.
EsperávamoS que neste começo de s_essão legislativa, sob o influxo das
interiÇões antes demonstradas por S. Ex•, pudéssemos começar nova vida de
diãlogo nesta Çasa.
--A incorPoração, Sr. ~Presidente, abriu uma brecha no projeto do
pluripartídarismo brasileiro, tim dos esteios da redemocratização do País.
Era natural que, 3Ssini. SC:rido, o PDS buscasse a dotar medidas para retomar a
mesma linha de coerêncía -que,"-desde o inícíO da modificação do sistema
eleitoral, fói por nós defendidã.
A incorporação foi, sem dúv-ida, uma violência não só contra o sistema
plurípartidúrio, mas uma violência contra os próprios filiados dos dois
partidos e, principalmente, do partido incorporado. Tanto isso é verdade que,
nesta Casa; a voz daqueles que pertenceram ao PP desapareceu. Liquidou-se
não apenas a agremiação partidária, mas a expressão total de toda a
consiciência de um aglomerado pOHficó que, afinal de contas, contava já com
a admirãção çle uma gn,mde_ parcela do povo brasileiro, A reação desses
homens não poderia deixar de sú de rebeldia. Aliãs de parte a parte. Ai estão
as demonstrações_ dentro das hostes do novo partido. Certo que a Emenda
Badaró levantou no seu texto, ainda, a possibilidade de impugnação judicial
desta união desastrada. Certo~ tamhém~ a Emenda Badaró criou uma
oportunidade para que os descontentes do PP e do PMDB pudessem buscar
no espaço políticO brasileíro o seu próprio ajustamento. Nada rriais justo,
porque e..ç;sa união não partiu das bases, não partiu do consenso, mas
originou-se apenas do interesse pessoal de certas lid_eranças que, afinal 9e
coiltas, jogaram o destino de uma agremiaÇão, que crescia no conceito da

opinião púbfica, às feras de um partido outro que o devoraram, nada
oferecendo em troca aos trucidados.

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOSI': UNS -

Ouço o nobre Senador Henrique Santi!lo.

O Sr. Henrique San ti/lo- Eminente Senador José Lins, eu sou obrigado,
e o faço com muito prazer, a reconhecer que V. Ex• tenha o conceito que tem
desse processo de incorporação do PP pelo PMDB. Na verdade, V. Ex~ sabe,

tão bem quanto toda a Nação, que se tratou de Uma decisão autônoma,
soberana, quase que unânime, do próprio Partido Popular em se deixar
incorporar pelo PMDB, como uma resposta, a meu ver, adequada,
inteligente, consentânea com a realidade vivida pelas bases, que inclusive
apoiavam o próprio PP, à violência cometida pelo Governo. Mas corno isto
poderá parecer apenas uma questão dejufzo de valor ejã que V. Ex• fala pela
Liderança do PDS. nesta Casa, a V. Ex• faço um desafio: que o Governo
permita o traslado de filiados em todas as direções,_ geral, de todos os
partidos, o que entendo democrático. A meu ver, isto é democrático. QUe o
Governo faça isto. 1:: um.desafío que faço à Liderança do PDS nesta Casa,
que participa, inclusive, do chamado conselho político da Presidência da
República. Que a liderança do PDS vá lá, sugira ao Senhor Presidente da
República que envie a esta Casa um projeto de lei, aí sim, constitucíonal,
permitindo o traslado de filiados de um partido para o outro, à vontade
exclusiva do filiado. l: um desafio que faço ao _Partid_o do Governo.

O Sr. Henrique Santillo -

O S.r. Henrique Santillo -

Isto é antidemocrático.

O Sr. Mendes Cana/e- f: porque não quiseram votar um projeto meu.
O SR~ JOSÉ UNS~- A abertura do prazo de refiliação, da Emenda
Badaró se deveu, pura e exclusivamente, a um fato nOVo: a incorporâÇão em
si. O motivo é jUsto-: foi ela que forçou o desajustamento dos quadros desses
dois Partidos, desajustamento que se torna visível diante das fugas que ai
estão.
O Sr. Gih•an Rocha - Permite V. Ex• um apai'-te?0 SR. JOS~ UNS- Estender o mesmo tratamento a outros partidos
seria portanto aberrante.
O Sr. Henrique Santillo muito grande a esta altura ...

Sei que V. Ex' está tendo uma díficuldade

Não há dificuldade alguma.

O Sr. Henrique Santillo -

... porque V. Ex• é um homem inteligente e
íntegro. Está tentando defendewr o indefensável e argumentar com aquilo em
que não pode haver argumento.
O SR. JOSI': UNS - Não há nenhuma dificuldade, nobre Senador. O
desentendimento grassa dentro dos dois partidos, a maioria dos seus está
metida em camisa-de-força". O que o Governo faz nãO e mais do que abrir a
válvula. As pressões internas ...
O Sr. Gilran Rocha -

~ a

vocação democrática do Governo.

O SR. JOS!l UNS - ...se encarregam do resto. Não há pressões
forçadas em outros partidos.
V.

Ex~

Esses já fOram:

O Sr. Gilvan Rocha- V. Ex•. tem razãO. Eu creio que o Governo é capaz
de enviar um pacote dizendo que somos todos assassinos e vamos ser presos
sem direito a votar e ser yotados.
O SR~ JOSÉ LINS- ... que acabaiam exatamente por levar o partido ao
desaparecimento. Eis ai toda a verdade.
O Sr. Gilvan RoCha .:...... Permite V. Ex• Um aparte?

O SR. JOSÉ LINS- Concedo o aparte a V. Ex', com o maior prazer.
O Sr. Gilvan Rocha- Estamos realmente abismados de ver o brilho da
defesa ...

O SR. JOS!l LINS- Não é o caso. V. Ex• devia abismar-se antes de fazer a incorporação, antes de levar o seu Partido ao pelourinho.
O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex' me concedeu o aparte e agora vai ter de
ouvi-lo, por causa do Regimento, jã que o _concedeu.

O SR. JOSÉ LINS- Ouvirei V. Ex• sem constrangimento.
O Sr. Gi!llan Rocha - Estamos - repito .;.;...-abismados de o-uVi! a bri~
lhantíssíma defesa do ímpeto democrático_do Governo. O Governo é tão democrátiCo: que está com pena dos insatisfeitos ...
O SR. JOSt LINS- Quem o diz é V. Ex•
Ex~

O Sr. Gilvan Rocha -

V.

O SR. JOSÉ LINS -

V. Ex• então o confirma.

é que está repetindo ...

O Sr. Gilvan Rocha- Num ato de alta magnanimidade, vai agora o Governo conceder, como pai extremado dos Seus filhos, tenham direito de sair
daquela confusão, o mesmo não fazendo, entretanto, com os seus mais diletos
filhos do PDS, que se engalfinham na Bahia, que se engalfinham no Rio
Graride do Norte, que se eng'alfinham erri tOdo este País.~.
O Sr. Dirceu Cardoso -

No Espírito Santo.

O Sr. Gilvan Rocha- ... porque é o própriO giande pró-homem desta Revolução, chamado General Golbery, que diz que o Partido de V. Ex• é um
saco de gatos. Então, veja V. Ex• que não há a menor sinceridade nisso. Muito mais porque V. Ex• admite uma medida unilateral, que tem o fim exclusivo
claro, carreirista, de fazer com que este País atravesse a sua mais profunda
fase de corrupção, como já estã acoritecendO em meu Estado (Muito bem!),
onde o Governador, tido e h"!vido como um dos ]lomens mais ricos do País,
está levando maletas cheias de dinheiro prometendo empregos públicos a
quem das bases da Oposição quiser transpor os portões do Palácio do Governo. V. Ex• sabe, pois que é um homerTI que conhece o seu País, é um homem
que conhece o Nordeste, V. Ex• sabe que o Ministro Andreazza está enchendo os cofres dos Estados e sabe também V. Ex• que os governadores estão
numa caçada humana que envergonha as nossas tradições democráticas
(Muito bem!), caçando com dinheiro sonante aquilo que eles chamam os descontentes_,_e que não são nada mais nada menos do que aqueles profissionais
de política, que, felizmente, estão acabandO no País.

e

O SR. JOSÉ LINS- Nobre Senador Gilvan Rocha, V. Ex• b~usca fazer
- - -o advogado da defesa dos que praticaram esse ·crinle.

0 Sr. José Fragelli- Não, estamos acusando.

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?

O SR. JOSE. LINS casos diferer:ttes.

499

O SR. JOSÉ LINS- ... do que por interesse no desenvolvimento democrático do Pais. Tomaram medidas ...

O SR. JOS~ UNS- Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex• sabe que
a legislação do pluripartídi:trísllio- previu um p-raZtY,--a partir do qual já não
seriam permitidas as mudanças interpartidárias, sob pena de perda da
elegibilidade.

O SR. JOS!l UNS -
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pfetende, portanto, medidas iguais para

O SR. JOSÉ LINS -

Se o PDS é um saco de gatos, ...

O Sr. Gi/van Rocha -

Quem o diz é o General Golbery.

O SR. JOSÉ UNS - Não há pois, dificuldade. A coisa ê clara. As
pressões internas, dentro do ex- PP e do PMDB, são tremendas. Aí estão os
exemplos: n1t1itos solicitam, eles mesmos, a ampliação dos prazos.

O SR. JOSt LINS -__s_em-:querer ferir quem quer que seja, pela referência outro tipo animal, o PMDB incorporado passa a ser um saco de gatos
com <ilguns caChorroS dentrO (RisOs), o cille o torna muito pior, nobre Senador. Esta,_ a verdade. Se assim não fosse, eu não saberia o porquê desse medo
que V. Ex~ tem desse novo prazo. Aliás o Partido de V, Ex• concordou com o
prazo inicial da Emenda Badaró.

O Sr. GJ1·an Rocha - E o Ceará e a Bahia, com o PDS, nobre Líder?
O ..SR. JOS~ UNS - Na verdade temos _divergências internas.

O Sr. Gilvan Rocha- Há UJ1la diferença fundamental. Quem disse que o
Partido de V. Ex• era um saco de gatos foi um ilustre correligionário de V.

O Sr. Henrique Santillo -

(Aparte fora do microfone).

O Sr. Gil\•an Rocha- Quando do lado de lá, é divergência; quando do
lado de câ, é saco de gato.
O SR. JOSE UNS- Mas não divergências oriUndas da dissolução vio~
lenta e total de um partido; de uma suicídio ... Suicfdio não! De urn assas_sinato, porque um partido não se suicida, ...
O Sr. Gilvan Rocha -

Já está entrando no Direito_ Penal.
O SR. JOSÉ LINS- Sim. O PP foi assassínado por alguns de seus líderes, mais por questões de interesse iinediatísta ...

Ex~

Ex~,

O SR. JOSÉ LINS - E_ v, Ex• o repetiu.
O Sr. Gilvan Rocha - E qUem esta dizendo que o nosso a_ssim_ o é é V.
avesso a um Partido que é realmente democrático como o nosso.

O SR: JOStLINS- V. Ex• o repetiu, e não faz mistério disso.
Não sei porque o medo, já que o PP e PMDB concordaram com o prazo
Badaró; aqui mesmo votado conosco. Se o prorrogamos agora, não o fazemos senão com ·o objetivo de completar urna medida de cunho ...

SOO
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O Sr. José Fragel/i - Queremos pará todOS~
O SR. JOSt LINS --... de cunho moral que visa apoiãr a consciência daqueles que foram obrigados a incorporar-se a outro partido sem serem sequer
consultados.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?

lhões de brasileiros, foi simplesmente esmagado, Sr. Presidente, e esmagado
talvez diante de interesses imediatistas daqueles que comandaram o processo
de incorporação.
O Sr. Affonso Camargo - Permite-me V. Ex"--um aparte?

O SR. JOSl':: UNS - Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena- Apenas para relembrar a V. Ex• que o prazo
de 30 dias para o PMDB nem terminou. Termina no dia 16. Então, se havia
descontentes com a incorporação seja onde fár~ esses Q,_e$_contentes jâ Se deSligaram. Então, o que se pretende agora, como disse no meu pronunciamento,
não é mais criar um prazo para os descontentes, e sim criar um prazo para os
adesistas, adesitas que vão, natUralmente, ser enfeitiçados pelas seduções oferecidas pelos governadores de Estado, nas várias Unidades da Federação. Se
V. Ex•, o seu Partido e o Governo concordarem com a tese que foi aqui aventada pelo nobre Senador Henrique Santillo, que é uma tese de todos nós, no
sentido de que esse prazo seja reaberto para todos os Partidos, nada demais.
Inclusive bastaria que se revogasse o art. 6_7 da Lei Orgânica dos Partidos,
que estabelece o prazo de carência de dois anos para que·o filiado de um partido que passe para outro possa ser candidato. Se V. Ex•s concordassem com
esse substitutivo amplo, então, quem não estivesse à vontade nesse ou naquele partido até agosto tomaria outro rumo.
O Sr. Henrique Santillo- Votaremos a favor.
O Sr. Humberto Lucena- Tenho certeza, por exemplo, que V. Ex.' socorreria até eminentes colegas de sua Bancada nesta Casa. Não me f<ilou nada, mas a mim me parece que o Senador Luiz Cavalcarite"hoje é um homem
profundamente constrangido no PDS e está preso aoS grilhões da fidelidade
partidária.

V.

O Sr. Luiz Cavalcante- Não me comprometa, eminente colega. (Risos.)

O Sr. Humberto Lucena- Pelas suas posições, pelos seus pronunciamentos, tenho para mim que; se V. Ex's conC-ordasSem com esse p-razo, começariam libertando o nosso bravo companheiro Luiz Cavalcante.
O SR. JOSl':: UNS- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• não faz
justiça ao nobre Senador Luiz Cavalcante. S. Ex• é um homem de espírito independente e acabou de nos dizer que tem horror a violentar a sua consciência. Fique V. Ex• certo de que, se realmerite no Partido da irlcorporaçãÕ não
houver desgostos, ou não houver pressões capazes de expelir os muitos que
esperam um melhor ajustamento no quadro político" brasileiro, certamente V.
Ex• nada terá que temer.
O Sr. Humberto Lucena - Não há descontentes, mas há necessitados.
O Sr. Almir Pinto- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOSI:: UNS - Ouço o nobre Senador Almir Pinto.
O Sr. Almir Pin"to- Nobre Senador José Lins, eu estou acompanhando
com muita atenção o pronunciamento de V. Ex• e os apartes dos nobres colegas da Oposição. Na verdade, do que eu pude apreender, o primeiro descontentamento dos dois partidos, tanto do PP, como do PMDB, foí por aquela
gama de correligionários dos dois partidos que foram, como V. Ex• bem o
disse, sufocados, uns que não aceitavam ír do_ PP para o PMDB e outros, que
não aceitavam vir do PM-DB para o PP. Este é o primefrO des_contentamento,
que, inicialmente, o pi-8-Zo de um mês poderia socorrer. Mas vem de certo o
segundo descontentamento: aqueles ilustres membros do PP, aqueles ih.istres
membros do PMDB que almejam figurar como candidatos a governador, a
vice-governador, e até a deputado federal, porem desejavam isto na chapa do
PP ou do PMDB, que vêem o seu direito hoje Praticamente frustrado, como é
o caso, na fusão, por exemplo, do Rio de Janeiro, de uln-Candidato como Roberto Saturnino, ilosso colega, no meu modo de entender um homem que estava preparado para o Governo do Rio de Janeiro e que foi sacrificado. Não
quer dizer que o nobre Deputado Miro Teixeira não esteja tão preparado
quanto o nobre Senador Roberto Saturnino. MaS aí é que está o pi'oblema: se
eu, por hipótese, tinha o desejo de, pelo meu Paitído, o PP, figurar Como governador, vice-governador, Senador, pelo mCu Partido e, passando para o
PMDB, não Vejo o meti-desejo satisfeito; JfOfque ótitros tom-am iriinha frente, assim é natural que eu fique descontente, não permaneça dentro daquele
Partido que usurpou o meu nome e, então, vá procurar outra filiação. A.í não
é oportunismo, não é nada, a pessoa que não aceita de bom grado a usurpação daquele direito que ele achava ter de pleitear esse ou aquele cargo. Eu
acho que a dilatação do prazo visa mais Ou menos a isso, no meu entender.
O SR. JOSÉ LINS - V. Ex" tem toda razão. Não se trata de considerar
alguns casos de insatisfação intrapaitidária, coisa comu-m a qUalquer partido.
Trata-se de analisar um problema mais amplo, muito maiS sétio, de destruição total de um partido inteiro, que, tinha boas perspectivas de crescer e
,até de fazer governadores. Esse Partido, que representava a esperança de mi-

a

O Sr. Henrique Santillo- Foi imediatismo do Governo e do partido de
Ex~

O SR. JOSÉ UNS - E prejudicando, quem sabe, toda a dinâmica da
política brasiieira que se via no PDS, no PP e no PMDB os três esteios para o
equilíbrio do processo de democratização do País.
Concedo o aparte a V. Ex•, nobre Senador Affonso Camargo.
O Sr. Affonso Camargo- Nobre Senador, V. Ex•, acredito, tem que
convir que em matêria de possibilidade do Partido Popular, depois do .. pacotão de novembro", nós, do Partid?_ PoPular devep1os ter prioridade para
examiná-lã. Acho que V. Ex• deveria admitir que a Convenção Nacional do
Partido, órgão supremo do partido, tomou a decisão mais conveniente para o
partido. Nós, pelo menos, estamos convencidos disto.

O SR. JOSÉ UNS - Discordo de V. Ex•
O Sr. Ajfon~o Camargo- V. Ex• pode discordar. Mas V. Ex• tem que
concordar que, pelo menos nós, do Partido, ternos que entender mais do PP
do que V. Ex• pode entender mais do PDS ...
O SR. JOSÉ UNS -Se V. Ex• me permitir ...
O Sr. Affonso Can1argo- Pois não. Ouço V. Ex•

O SR. JOSÉ LINS - Sem deixar de conceder o aparte a V. Ex•, acho
que não foi o Partido que tomou a decisão; há nisto, uma confusão muito
grande.
Não .houve convenções a nível dos muflicípios, não houve convenção a
nível regional. ()_que houve, J?.O~re Sen_ador, foi uma decisã·o aprCssada, tomada por alguits líderes que não titubearam em arrastar para o matadouro
uma idéia que, afinal de contaS, já vingara no coração de muita gente.
-O Sr. Alfonso Camargo - Esta decisão, felizmente, já foi de.finida pela
Justiça Eleitoral, isto é, que as convenções nacionais podem decidir sem consulta às convenções municipais e regionais.
O SR. JOSf: LINS - V. Ex' confirma: não houve consultas ...
O Sr. Affonso Camargo - É evidente, todo mundo sabe. Mas o nobre
Senador José Lins sabe que os delegados representam as bases. Gostaria,
além disso, de colocar para V. Ex•, nobre Senador José Lins, um outro aspecto. V. Ex• é um téCniCo e; portanto, homem que deve pretender sempre fazer
as coisas com competência. Às oposições sempre sensibilizou o problema desses pacotes, mas sob o aspecto moral e ético. Gostaria de lembrar também o
problema da forma incompetente com que o Governo estã fazendo os pacotes. Isso dá um desgaste e cria até certo clima de insegurança no País inteiro,
na opinião política do País. Agora se" diz que-devemos dar prazos para que os
descontentes possam sair do PP e do PM DB. V. Ex• sabe que esses prazos foram dados na emenda M urilo Badaró. Esses prazos nem terminaram. O Senador Almir Pinto estava falari-do agora do problema do Rio de Janeiro. Os
prazos para: que possam haver defecções no PMDB no Rio de Janeiro terminam no dia 16 deste mês e jã estão pensando em novos prazos. Então, aquelês
30 dias não são suficíentes, por quê?
O SR. JOSÉ UNS - Pelo menos para um dos Partidos ...
O Sr. Affonso Camargo -Por qUe- o Governo pensava que a incorporação não ia sair, que ia- tirar os correligioitáfios nossos, para depois a incorporação não sair? Outra coisa: V. Ex" sabe também que a emenda Murilo Badaró omitiu a revogação da Lei n'i' 5.782 de 6 de junho de 1972, e isso deixa
pelo menos uma dúvida sobre a elegibilidade daqueles que safram. E eu diria
mais a V. Ex", porque V. Ex• é Líder da sua Bancada e deve naturalmente levar essas preocupações ao Governo, que se vier fazer mais algum casuísmo,
que não se esqueça que o art. 72 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos está
inclusive colocando aqueles que saíram sob uma grande possibilidade de per~
da dos seus mandatos, pois o Tribunal Eleitoral, agora hã poucos dias, deci-"diu, sobre consulta _feita PelO Senador Humberto Lucena, que o art. 72 prevalece. E diz que perderão mandato o Senador, Deputado Federal, Estadual ou
Vereador, que por qualquer atitude se opuser ao seu Partido ou deixar o Partído. Queria dizer inclusive a V. Ex• que vamos sugerir ao Diretório Nacional
do PMDB que parta imediatamente p-ara uma representação à Justiça Eleitoral para pedir a perda de mandato de todos aqueles parlamentares que saíram
do Partido, porque a emenda Murilo Badaró não cobriu também o art._72 da
Lei Orgânica dos Partidos Po~ítícos.
O SR. JOSÉ LINS- V. Ex" tem razão. V. Ext-tem o direito de usar alegislação, dela se prevalecendo para conduzir, do melhor modo possível, os interesses do seu Partido.
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O Sr. Affonso Camargo- Não, não é do meu, é do seu! As pessoas que
vão perder o mandato estão indo para o PDS.
O SR. JOSf: LINS- Ora veja: V. Ex• aq:~.bou de me criticar_açhando
que eu não devia dar sugestões ao seU Partido, já que quem entende do PP é
V. Ex• Agora V. E_x• nos dá sugestões. Aceitamo-las com prazei-. Mas quero
dizer a V. Ex• que a inelegibilidade, praticamente, já pesou sobie muitos daqueles que foram levados, à forca, a se incorporarem ãó PMDB. São aqueles
que, lá chegando, não encontraram espaço político. São aqueles que lá encontraram apenas violentas reações contra o ajustamento dos seus interesses.
Não venha, portanto, V. Ex• culpar apenas a lei das inelegibilidades. Muitos
deles, certamente, tornaram~se inelegíveis, mesmo sem essa suposta imposição legal, por mero desajustamento no seio do Partido novo, onde não encontraram dimensão para a sua esperança política.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Peço ao nobre Líder que conclua seu discurso, porque o tempo de V. Ex• estã esgotando.
O SR. JOSÉ LINS - Eu concluo, Sr. Presidente, observando que não
serão somente, como sugere o Senador Humberto Lucena, os frac;os do PP ou
do PMDB que poderão deixar as hostes da incorporação. A acusação é de V.
Ex•, que os acoima de fracos; eu os chamarei de leais as suas próprias idéias,
aos seus princípios e aos próprios-ideais políticos; eu os chamarei de corajosos e não de fracos.
Concluo, dizendo a V. Ex• Senador Humberto Lucena, que das poucas
palavras que trocamos depois que V. Ex• assumiu a Liderança, nasceu-me a
esperança de que, sem abdicar do direito de reivindicar, do direito_de defender os interesses da Oposição, pudéssemos manter neste plenário um díãlogo
alto, ao nível do respeito que merecemos uns aos outros. Mas, o que acabei de
ouvir? Fomos chamados de desonestos, de cínicgsJ de s~fa_dos; fomos considerados violentos - e são estes ...
O Sr. Henrique Santillo - Cínico é o projeto.
O SR. JOS~ LINS - E cínicos seriam Os seu"s á'utores.
O Sr. Humberto Lucena - O p-rojeto.
O SR. JOSE: LINS- Mas, o que é um projeto cíiiiCó? Ct:füiffierlte; -~üfue
le que vem de cínicos. O que é um projeto safado? A safadeza foi feita por
quem?
Tive, nobre Senador Humberto Lucena, um momento_ de esperança de
que o nosso diálogo se mantivesse alto, sem prejuizo do argumento, do desejo
de extrair do adversário o que é ímportànte-para ·a afifinaçãõ política. Aceitamos esse tipo de luta. Mas, quero dizer a V. Ex• que não revidarei nos mesmos termos essas injustas acusações; não devolverei esses adjetivos. Creia V.
Ex• que não é por medo, nem por falta de argumentos para provar sua iniqUidade. É por respeito a este Plenário.
----

0 Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS!ô LINS - Pois não.
O Sr. Humberto Lucena- Longe de mim atingir a honorabilidade de V.
Ex• ou de quem quer que seja. Eu me referi, como bein lembra o Senador
Henrique Santillo, à safadeza substantiva do projeto.
O SR. JOSh UNS -

Não é adjetiva; é substantiva!

O Sr. Humberto Lucena - Do projeto; porque não é outra coisa.
O SR. JOSÉ LINS - V. Ex• não nega; infelizmellte, V. Ex• não só confirma; como completa. Não somos acusados de safadeza adjefiVa, Sr. Presidente, mas de safadeza intrínseca, substantiva.
O Sr. Humberto Lucena - Mas o projeto é isso mesmo, nobre Senador
José Uns; não pode ter outra conotação.
O SR. JOS~ LINS- Não devolverei esses adjetivOs cuja im-Posição considero um atrevimento. A palavra é pesada? Talvez não rriaiS do que as que
ouvimos. Eu preferiria·, porém, antes, mudar a forma do diâlogo. Não a ênfase, não a luta, mas a sua expressão. No entanto estaremos aqui a postos, na
certeza de que nós que fazemos o nosso Partido temos a mesma honorabilida·
de que reconhecemos, desejamos reconhecer em V. Ex• Muito obrig"ado.
(Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO BARBOZA NA SESSÀO DE ll/03/82 QUE, ENTREGUE À REV!SÀO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

E

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Serei rápido, até por que nãó íiVC temp-Õ Suficiente pa:rã úm estudo mais
acurado da matéria. Corno o emineilte Senador José Fragellí falava__em encaminhamento de votação e, sendo assim, S. Ex• não podia ser- aparfeado, vê-
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nho à tribuna para dizer que até onde, pelo menos, conheço de Direito Constitucional, se é que se pode falar em Direito Constitucional neste País, que
Çons_tit~ição nã~ tem, porque tem uma Carta Outorgada que briga consigo
mesmã ã cada capítulo e a cada artigo, concederido um direito aqui, para
negá-lo no capítulo seguinte, ni.as, afê o pOntO em que conheço alguma coisa
da doutrina de Ojreito Constitucional, esta matéria é- flagrantemente inconstitucional.
Eu não precisaria, Sr. Presidente, fazer colocações mais profundas. Poderia, até_mesmo, perfunctoriamente, analisar e, para isto, me arrimando na
Própria Exposição de MotivOs do Sr. Ministro da Secretaria de Planejamento, que transcreveu logo abaixo da legislação citada que pretende se alterar, o
capítulo IV dos Díreitos e Garantias Indivjduais, da Carta Outorgada de
1969 onde, no art. 153, se lê'
'~Art. 153.
A -constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: ... "
Aí vem uma s_érie de parãgrafos e itens do art. 153 que não estão transladados aqui para o anexo. Mas, basta se ver o_capur do art. 153 para se ver que
a matéria é inconstituci-onal na medida em que se propõe substituir o sujeító
passivo da obrigação tributária. E na medida em que a lei,_ que se pretende
ãprovar, chega ao põ-rlfO -de substituir o sujeito passivo da obrigação tributária, é evidente que estará transferindo ilegalmente para alguém essa obrigaçã-o, ferindo-lhe o p:itrimônio.
Quero ainda, dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o sistema de
cobrança do ICM por estimativa me deixa arrepiado e contra ele me insurjo,
sobretudo, porque, de certa forma, ~o Estado que faz o lançamento e a
cobrança do i CM ê- :dado em função -da lei. um poçler discricionário que o
agente do Fisco vai eJferter ao seU falallte~ Serido um excelente mecanismo, inclusive, para perseguições políticas, movidas contra o pequeno comerciante,
o pequeno empresário que;- Se ilão feiam pela cartilha do Governo, estarão
fa_talmente sujeíips a lãitçarheri.to árbitrárfo do Fiscal que, via de regra, neste
P3ís, é cabo eleitoral do Governo. Serã ele então lançado por quantia muita
acima. Sr, Presidente e Srs. Senadores, do rendimento dos seus negócios, das
transações que seu negócio lhe possibilita realizar.
O Sr. José Fragelli (Fora do mic(ofone)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA- Cam o maior prazer, eminente Senador
José Fragellí.
·
O SR. PRESI!)ENTE (Cunha Lima)- Não é possível aparte, nobre Senador José Fragelli. V~ Ex• pediu tolerância da Mesa, e falou por trinta minutos, em vez de 10.
O SR. LÁZARO BARBOZA -Sr. Presidente, peço a V. Ex• que permita ao eminente Senador Ftagelli me apartear.
O Sr. José Fragelli - Sr. Presidente, como disse, procurei adotar, de
modo geral, para o comércio, o sistema de cobrança por estimativa, de acordo com o movimento _ económico do conti-H:)-ülnte; em geral de uma casa comercial, maior, média e nienÕr. Mas, vej3 bem, nobre SCriador Lázaro Barbo~
za, eu me reunia pessoalmente, fazia isso, pelo menos, quatro vezes por ano,
com os elementos do fisco, os altos funcionários do fisco. Iam os fiscais de
maior conhecimento e de maior experiêrida -e davam instruç_ões para que eles
fossem de casa em--caSa, inclusive, aõs médios, pequenos comerciantes, aos
bolicheiros, estabelecer com eles esse regime, a estirriativa, ou seja, a base do
cálculo de cobrança d_o imposto sobre a estimativa. Qúero dizer a V. Ex• que
não tive, em quatro anos de GoVerno, nenhum caso de reclamação. Quer dizer, isso depende, portanto, do critério do Governo.
O SR. LÁZARO BARBOZA- Agradeço o aparte de V. Ex• que, absolutamente, não contradiz os argumentos de que, aqui, utilizei, ainda hã pouco.
Mas, homem que tem grande apreço pelo Direito e pela lei, nunca aceita
de bom grado que o Poder público tenha poder discrícíonário, que, às vezes, é
exercido com moderação pelos agentes do fisco, quando se tem a felicidade de
ter, corno governador do Estado, homens da têmpera, da honestidade e da
formação moral do eminente ·senador José. Fragell_i, que honra a representação de Mato Grosso_ nesta c_asa.
Mas, no meu Estado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são centenas para
não dizer milhares de pequenos bolicheiros- para usar a expressão do nobre
Sena.d_or _por_ JYI~_to Grosso- de pequenos comerciantes, de pequenos empres~iQ§~qUe têm ido à falência, têm fechado os seUs ti"eg6cios, porque o agente
do fisco, ao" descobr-ir ciue aquele pequeno comerciante se posicionà politicamente contra o Governo, chega ali e lança uma estimativa muito além do movimento que aqUele cOmerciante é capai de gerar. Por isso eu entendo que, es-
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pecialmente no Direito TributãriO;~a lei deve ser rfgida, obedei::e-rldO a critérios, e não pode ficar a mercê da boa vontade, da boa- formação moral, do
espírito retilíneo de quem, eventualmente, governa este ou aquele Estado. Daí
porque, Sr. Presidente, a lei deve ser explícita, -deve ser clara, não deve deixar
qualquer margem de dúvída. E por isso me insurjO
à'prôPosÜ1 dO.GOverno que agora é objetO de apreciação nesta Casa~- Proposta qUe o GOverno
reitera aqui, se não me falha a memória, pela terceira -vez, seridO que das vezes
anteriOres rtós da Oposição-nos levantamos contra a matéria e ela acabou sendo retirada de pauta, e agora ela está aqui.

!idade de o -Com.erciante, o prodUtor ou empresário injustiçado baterem às
portas dos tribunais para a reparação do dano.
Era o que eu tinha a dizj!L (Muito bem.'.)
(')ATO DO PRESIDENTE
N• 5, de 1982

·contra

Eu faço um apelo ao eminente Senador José Uns, que resporide pela Liderança do Governo nesta Casa e neSta tarde, para que S. Ex• concqrde em
retirar da pauta este projeto, para que e-Je seja reestudado, para que haja um
debate mais amplo sobre ele, a fim de que não venhamos a aprovar um instrumento draconiano que serâ a anti!ci que serâ a negação do Direito.
Para complementar o meu raciocínio", Sr. PÍesidente, falta diZer que este
projeto tem como finalidade coonestar acfuilo que os governos estadUais de
quase todo o Pais já vêm fazendo. Só que, pof enquanto; ao af'repio da lei e
da boa doutrina do DíreTfOTributário-.- Entretanto, desde que- unia lei federal
venha a coonestar esta prática, a partir daí, os abUsOs -serão muito maíores,
pois arrimado o poder do fisco numa lei federal, tornar-Se-á escassa a possibi-

O {lfe5idehte do senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere.
o artigo 52; it~m 38 do Regimento Interno e de conformidade com a- delegação de competêncía que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n9 2, de4 de abril de 1973, resOlve declarar aposentada, compulsoriamente, a
partir de 14 de janeiro de 1982, Iracema Soares Pereira, Técnico Legislativo,
Classe Especial, Cóidgo SF-AL-NSOII, Referência NS-25, do Quadro Permanente do Sen'ado Federal, com base nos artigos 101, inciso II e 102 da
Ç<>_nstit~iç_ão da República Federativa do ~-r~si!, combinados com os artigos
403-, inciso l, § I• 406 e 392 § 4• da Resolução SF n• 58, de 1972, com proventos proporcionais ao tempo de serviço e a gratificação adicional a que tem direito, nos termos do artigo 3Y da Lei nY 5.903, de 1973 e o artigo 10 da Lei nY
4.345, de 1964.
·
·
.
Senado Federal, 15 dejaneíro dC 1982.- Jarbas Passarinho, Presidente
do Senado FederaL
(•) Ro:publkado por

h;;~~r

saido com incorreções flo DC."'' 1J úc !6.1-!:11

ATA DE COMISSOES
COMISS.:\0 DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Reunião, Realizada em 5 de Novembro de 1981

30~'-

EXTRAORDINÁRIA
Às nove horas e trinta minutos do dia Cínco de novembro de mil
novecentos e oitenta e um, na Sala de Reuniões da ComisSão~ na Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência- do ,senhor Senador AioySio Chaves,
Presidente, reúne-se a ComisSão de ConstitulÇâo e Justiça; cOm a presença
dos Senhores Senadores Benedito Canelas, José Fragellí, Almir Pinto. Lázaro
Barboza, Hugo Ramos, João Calmon, Martins Filho, Lenoir Vargas,
Tancredo Neves, Franco Montoro, Bernardino Viana, Nelson Carneiro,
Humberto Lucena e Murilo Badaró.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Furlan, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Leite Chaves e Orestes
Qúércia.
- -----Havendo número regímcntal, o Senhor- Presidente declara abertos os
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião ahterior, qi.ie é &ida cÕmo
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, e
são relatadas as seguintes proposições: 1) Projeto de Resolução da ComissãO
de Finanças, sobre o OfíCio "S"_nY 23, de 1981, do Senhor Governador do
Estado de Goiás, solicitindo autorização do Senado Federal, para contratar
operação de empréstimo externo no- valor de US$ 55,000,000.00_(cinqüenta e
cinco milhões de dólares). destinado a programa de Rodovias Alimentadoras
do Estado. Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Colocado erri discussão o parecer do Relator, usa da
palavra o Senador Lázaro Barboza, tecendo considerações acerca do
empréstimo pretendido pelo Estado de Gofás que, segund-o Sua Excelência,
deveria o mesmo merecer um estudo mais acurado, razão pela qual, a fim de
evitar o prolongamento da discussão, solicitaria vistãs da matéria, Para um
melhor exame; assim o fazendo, sendo o pedido deferido pela Presidência. 2)
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nll 262,
de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro -era Fazenda, Para que- seja
autorizado o GovCí'no do Estado de Santa Catarín--a, ã-c'onti-atar OperaÇão de
crédito no valor de Cr$ 164.304.500,00 -(cento e sessenta e quatro milhões,
trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros). RelatoÍ: Senador Lenoir
Vargas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Nâ6 há debates, -e a
Comissão, por maioria de ·votos, aprova o· parecer do Relator, com votO
vencido do Senador Hugo Ramos. 3) Projeto_ de Resolução da Comissão de
Economia, sobre a Mensagem n9 239, de 1981, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação-do Senado -Federãl, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Loreto (MA), a con_tratar operação de créditO nO valor de Cr$ 2:102.000,00
(dOis milhõt::.S e cento e dois mil cruzeiroS). Relã.tor: Senador Benedito
Canelas. Parecer: favorável, por cõnstitucíõilal e jurídico. Nãõ há debates, e a
Com'issão, "por maioria de -votos, aprova o p·arecer do Relator, com voto
vencido do Senador Hugo Ramos. 4) Projeto de Resolução da Comissão de
Economia, sobre a Mensagem n9 93, de 1981, do Senhor Presidente da

R~pública, submetendo à aprovaç-ão do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja aulorizádo o Governo do Estado de SãO
Paulo, a contratar operação de créídto no valor de CrS 1.435.641.087,00 (um
bilhão, quatrocentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil e
oitenta e sete_ __ cruzeiros). ~ela~or: _S_enador Benedito Canelas. Parecer:
favorável, por cÕ-nstitucional_ e jurídiCo. Não há debates, e a Comissão, por
maioria de votos, aprova o parecer do Relator, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos. 5) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a
Mensageni n"' 23-4, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Valinhos (Si'), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões,
noventa e um mil e quinhentos e vinte cruzeiros). Relator: Senador Benedito
Canelas. Parecer. favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a
Comissão, por maioria de vOtos, aprova o parecei do Relator, com voto
vencido do Senador Hugo Ramos. 6) Projeto de ResoluçãO -da ComisSão de
Economia, sÔbr~ a Mensagerrl n9 206, de 1981, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda_. para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Carlos Barbosa (RS), a contratar operação de crédito no valor de CrS
6.978.800,00 (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil e oitocentos
cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável, por
constitucional ~jurídico. Colocado em disCussão o_ parecer do Relator, usa da
palavra o senador José Fragelli, manifestando contrariedade em relação à
aplicação que fará o Município, d?quele empréstimo, destinado à compra de
caminhões de coleta de lixo, acrescentando Sua Excelência, que se o
Município não dispõe de recursos financeiros para compra de um caminhão
de coleta de lixo, enti!nde que não po9e o mesm? contrair um e~préstimo em
qúe pagará juros e correçào mOnetária. Em aparte, 6 SenadOr Lázaro
Barboza diz (jue ainda se justifica a cOntrafação de emprêstimo para compra
de um caminhão de coleta de lixo em um Município pobre. Entretanto, o que
é mais grave, salienta, são as concessões de autorizações de emprêstimos
destinado~ a _c;-on.Strução-- de _praça~. como tem ocorrido comum ente no
Senado Federal. Encerrada a ~iscussão e posto em votação o parecer do
R:etittor, -a Comissão, por mai!?ria de votos, o aprova, com votos vencidos dos
Senador_es Hugo Ramos _e ~osé Fra,gelli, e com restrições do Senador Nelson
Carneiro. 7) Projeto de ·ResolucJg___ da_·Com_issão de Economia, sobre a
Mensagem n9 263, de -1981,-do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizado o Governo do Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito no valor de CrS 3.530.501.163,00 (três bilhões,
quinhentos e trinta milhões. quinhentos e um mil e cento e sessenta e três
cruzeiros). Relator: Senador _Mart_ins Filho. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não há discussão, e a Comissão, por maioria de
voto§, aprova o par_ecç:s_ dq B.e!;,ttor, co_rn voto vencido do Senador Hugo
Ramos. 8) Projeto de Resolução da ComissãO de- Economia, sobre a
Mensagem nY 261, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
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para que seja autódzado o Governo do Estado do Espfrito Santo, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 75.680.370,00 (set~nt~ e cinco milhões,
seiscentos e oitenta mil e trezentos e set~nta cruzeir.os). Relator: Senador João
Calmoo. Parecer: favoráveL por constitucional e jurídico. Colocado em
discussio, o Senador José Fragelli, comojâ manifestara anteriormente, opina
contrio~ri·dmente à concessão do empréstimo, face àS-destinações dos r~ursos,
pois, salienta Sua Excelência, é completamente -inCoerc_~te que o Município
venha a contrair empréstimo- para, como no caso, reformas de escolas, pois
que, considera reformas dos prédios públicos como obrigatória sUa inclusão
nas despesas, não podendo serem estas, objetos de empréstimos.
Prosseguindo, discute _o Senador Nelson _c_'!rneiro, dizendo apoiar a t~se do
Senador José Fragelli. Entretanto, considefa que esse problema é
conseqUência da má distribuição de rendas, e que deixa os Municípios e os
Estados sem recursos p:na prover essas necessidades. Encerrada a discussão e
posto em votação o parecer do Relator, é o mesmo aprovado, por maioria de
votos, sendo vencidos os Senadores Hugo Ramos e José Fni.gelli. 9) PrOjeto
de Resolução da Comissão de EcOnomia, sobre a f\~ç_nsagem n9 225, de 1981,
do Senhor Presidente da República, submetendo à ãprovação do -Seriado
Federal, proposta do Senhor Minlslfo da Fazenda; pai"'a que seja autOrizada a
Prefeítura Municipal de Pendências (RN), a contratar operação de crédito no_
valor de CrS 9.525.400,00 (nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e
quatrocentos cruzeiros). Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maio_ria de
votos, aprova o parecer do Relator, com voto vencido do Senador Rugo
Ramos. 10) Projeto de Le_i_da Câmara n9 .53, de 1980, que "altera o§ 29 do
artigo I• da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre o
condomínio em edificações e as incorporações inlobTiiárias", acrescenta-lhe
novos parágrafos, regulamentando a realização Qe obras externas e.internas
nos edifícios, o quornm para decisões nas reuniões do condomínio, edá outras
providências". Relator: Senador Nelsqn Carneiro. _Parecer: favorável quanto
ao mérito, nos termos das Emendas de n9s l a 5-CCJ, que oferece. Colocado
em discussão, o Senador Hugo Ramos, juStificando a necesSidaçle de um
melhor exame em torno da matéria, solicita vistas ao prpjeto, sendo deferido
pela Presidência. II) Projeto de Lei do Senado n• 232, de 1981, qu:e "autoriza
o Poder Executivo a instituir adicional sobre o preço ao consumidor: de
cigarros, charutos_ e fumo para cachimbo, revertendo o produto dessa
arrecadação para o ensino de primeiro e segundO grãtis". Relator: Senador
Nelson Curneiro. Parecer: favorável, por constiluc_~ona) e jurfdicp. Nãq há
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 12)
ProjetO de__ Lei do Senado n~' 212, de _1981J _qu_~ "dispõe sobre~ comp~t~nc!a
da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar dissídios oriundos dáS-rÇiâções
de trabalho _ent[c trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviço".
Relator: Senador Martins Filho. Parecer~ favorâvel, por consiitudônal e
jurídico. inclusive quanto ao mêrito. Não hã debates, e a Comissão, por
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 13) Projeto de Lei do SenaQo n9
231,_de 1981, que "lixa Percentual mínimo para aplicações em educação pelas
empresas em que o Estado tem participação acion-áriã rrla]ciriiária". Relator:
Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Colocado cm discussão~ usa da palavra o $enador João Calmon, c_oll'!o ãutOr
cta proposição que, justificando a mesma, -diz que quando da Sua
apresentação, destacou que os orçamentos das empresas estatais equivalem a
três vezes o orçamento geral da União. Acrescentan-do que, quando em 1976,
apresentara uma proposta de emenda à Constituição, estabelecendo l!ma
vinculação obrigatória de 12% (doze por centO) do orçamento federal, para a
educação, não atingira o objetivo_que tinha em vista, porque ficariam fora
desse percentual os recursos gigantescos destinados às empresas estatais;
salientando, ainda, que cons_ídera da mais alta conv~níência_para o _País e
para a causa da educação, a aprovação do projeto, que permitiria assim, a
destinação de um pequeno percentual de apenas 3% (três por cento), nele
proposto. Em aparte, o Senador Hugo Ramos soliCita esclarecimentos sobre
a proposta, pois considera que deveria ser destinado o percentual pretendido,
sobre os lucros. e não do movimento global da empresa, salientando que, a
manter a proposição nestes termos, atingiria a própria finalidade da empresa
seu objcto social. Ao que, em resposta, o Senador João Calmon argumenta
que, embora entenda perfeitamente o ponto de vista defendido por Sua
Excelência, sua intenção é procurar ou tentar encontrar uma solução para
esse problema que considera até hoje insolúvel, o da educação brasileira. E,
acolhendo a proposta do Senador Hugo Ramos, do percentual apenas sobre
o lucro das empresas estatais, representaria uma quantia extremamente
modesta, razão pela qual prefere manter-se fiel à iniciativa original. Se ela
eventualmente fracassar, apresentaria então um outro projeto, acolhendo
aquela sugestão. Encerrada a _discussão e posto em votação o parecer, é o
mesmo aprovado, votando _çom restrições os Senadores Hugo Ramos e
Lenoir Vargas e, assinando sem voto, o Senador João Calmon, por ser o
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autor da proposição. 14) Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1981, que
"dispõe sobre as ~o memorações dos feriados, e dá outras providências"; para
apreciação das Emend~s n9s 1 e 2, _çle Plenár_io. Relator: Senador Nelson
Carneiro. Parecer: favorável. por consthu_cional e jurídico, na forma da
Subcmenda n"' 1-CCJ-Suhstitutivo, que oferece.- Não há debates, e a
Comissão, por unanirriidaçle, aprova o parecer do Relator. 15) Emendas de
n9s 3 a 29, de Plenárío, aO Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1981, que
"estabelece normas geraiS a serem adotadas na organização do MinistériO
Público Estadual~'~ Relator: Se_ni_tsf_q_r f\1urilo Badaró. Parecer: pela rejeição
das Emendas n•s r e 2-CSPC; e 3, 4,5,- 6, 7, 8, 9, 10, II, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20,21, 22, 23,24. 25,26, 27,28 e 29, de Plenário, oferecidas ao projeto; e,
favorável, às Emendas nlls 8 e 12, de Plenário, na forma das Subemendas n9s I
e 2--=CCJ, além das Einendas supressivas de n9s 30 a 3.8, do Relator,
rçfe_r_ente~,- às ef!1endas. ii provadas pela Câmara dos Deputados e as
modificativas de n9s 39, 40, 41 e 42-R. Colocado em discussão, o Senhor
SenadOr NelsOn Carneiro solicita destaques para as Emendas n'?s 5, 7, 9, 22,
24 e 28; e, pelo SenhórSenad?r Hl;l:go Ram_os, para a~_de n9s 3, 5 e 28, com
preferência para as de n~'·s 3- e 28, senô9 a_ mesma retírada, após as
ponderações feitas pelos Senadores Nelson Carneiro, Murilo Badaró e
Tancrcdo Neves. Passa-Se-à votaçãO
parecer, sem prejuízo dos destaques
requeridos para as emendas aludidas. Sendo o mesmo aprovado, com
restriÇões dos Senadores Lázaro Barbo_za e Hugo Ramos. Votado e aprovado
o parecenl.o Relator, passa-se à discussão e votaçlio das emendas destacadas,
separadamente, USiiõ-dO da palavra,· para discuti-Las,--05 Senhores Seriadores
Hugo Ramos, Tancrcdo Neves, Humberto Lucena, Franco Montoro, Nelson
CarneiTo, M:urilo Badaró, Lázarõ Bilr-bCiZa--eJOSé Fragelli, cujo apanhamento
taquigráfko, por determinaçã-o do Senhor Presidente, é publicado em anexo a
esta Ata. Votadas as emendas, a Comissão acolhe a Emenda n9 9, com a
substituição- da e.xpressão "polícia de carreira" por "delegado de carreira'', e
a supressão da parte final " ... e designar rriembro do Minis1éiio PúblícO do
Estado. para que assuma a sua direÇão''; -e a dE n9 28, ambas de Plenário.
Concluindo, a C<?missão aprova o parecer do Relator, Senador Murilo
Badaró, com a adoção das _Emendas_ n"'s 9 e- 28~ de PlenáriO, .. e. das
Subemendas n"'s 1 e 2-CCJ, própostas àS Erriendiis n95 8 e 12, de Plenário; e,
as Emendas de n~'s 30 a 42, do Relator, com a rejeição das Emendas n9s 1 e
2-CSPC; 3, 4, 5, 6, 7, 10, II, 13, 14, 15, i6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26,-27 _e 29, todas de Plenário, oferecidas aO Projeto de Lei da Câmara n9 94,
de 1981-Complementar. Votando vencido .quanto à Emênda n9 9, o Relator,
Senador Murilo Badaró; e vencidos em partet. _guanto aó parecer" da
ComisSão; ·os Senhores Senadores Nelson Carneiro, Hugo Ramos e
Humberto Lucena e, com restrições, os SenhoreS Senadores Tancredo Neves
~e Lázaro Barboz:;t.
Nadà. -ri1oiis"' haveridO~ a rrãtar·,~ encerrâ-se a 'feu-n1ão, lavrando eu, Pãulo
Roberto Almeida CUmpos, Assistente-da COmissão, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada_pelo Senhor Pr"i!siden_te.

·ao

ANEXO À ATA DA 30. REUNIÃO DA COMISSÃO DE
C"ONSTifUiÇXo i:JustTÇA; REALiZADA EM iDE
NOVEMBRO DE 1981. ÃS 9,30 HS., REFERENTE Ã
DISCUSSÃO DA MAT!!RIA CONSTANTE DO ITEM 15.
RELATIVO A"3" EMENDAS N•s 3 A 29 DE PLENXR/0, AO
PROJETO DE LEI DA CÁ MARA N• 94, DE 1981C"OMPLEMENTAR. -QUE "'ESTABELECE NORMAS GE_RAIS
A SEREM A DOTADAS NA ORGANiZAÇÃO DO MINIST!!RIQ
PÚBLICO ESTADUAL"' QUE SE PUBLICA
DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR
PRESIDENTE.
PRESIDENTE: SENADOR ALOYS/0 CHAVES

i' VICE-PRESIDENTE: SENADOR NELSON CARNEIRO
~2'

VICE-PRESIDENTE: SENADOR LENOIR VARGAS

Integra do apanhamento taquigráfico
O ~SR. RELATOR (Muri1o Badaró. Lê o seguinte parecer.) - Sr.
Presideflte, Sr-S.-"Senadores:
Retorna a esta Comissão, na forma regimenfãl, por ter recebido emendas
de Plenário, O projeto -de lei complementar que estabelece normas gerais a
serem adotadas_ na organização do Miriistérío_ Público Estadual.
Ao-ensejo de sua tramitação por esta Comissão, o prOjeto foi aprovado
por unanimidade, sem emendas, consciente, todavia, este Órgão Técnico, da
apreciação ulterior de emendas de Plenário, cómo efetivament_e se deu.
Com efeito, ao projeto foram apresentadas 27 emendas de Plenário, além
de duas oferecidas pela Comissão de Serviço Público CiviL
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EMENDA N• 22
De autoria do _Senador Rafmundo Parente, a presente emenda busca
acrescentar parágrafo ao art. 56 do prOjeto, contefnplando os atuah
ocupantes de cargo de ·segunda instância como integrantes do Colégio de
Procuradores de Justiça.
_
A transformação de que trata o caput do art. fere a sistemática do
projeto", no tocante a composição do Colégio de Procuradores de Justiça, já
delineada mais adequadamente no projeto.
Opinamos, pois, pela sua rejeição.
EMENDAS N•S 23, 24, 26 e 27
Jú nos referimos à espécie das _em~ndas, quando da apreciação da
Emenda nc:- l-CSPC, de autoria do eminente Senador Agenor Maria.
Pelos mesmos motivos, opinamos favoravelmente à vedação aludida no
art. 24, II, manifestando-nos pela rejeição das presentes emendas.
EMENDA NO 25
A presente emenda fere totalmente a sistemátiCa e a filosofia que norteou
a consecução do projeto em causa. A transformação _nela aludida não se
recomenda, razão pela qual, opinamos pe1a sua rejeição.
EMENDA N• 28
A presente emenda, em que pese seus elevados propósitos, não tem
cabimento no corpo deste projeto de lei complementar. As razões aduzidas na
apreciação da Emenda nv 3, servem de respaldo a sua contra indicação.
Opinamos, assim, pela rejeição da Emenda.
EMENDA N• 29
A emenda, de autoria do eminente Senador Almír Pinto nos parece
desnecessária, porque seu propósito já está previSto ii o bojo do projeto, mais
precisamente em seu art. 57.
Pela rejeição.
Emendas do Relator, nos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37 e 38, sereferem,
respectivamente, às Emendas da Câmara nvs I, 3, 4~ l_2, 14, 15, 17, 1~. e ~l, lã
._
_
aprovadas.
Devidamente analisadas e sopesadas as 24 emendas aprovadas naquela
Casa, entendemos que as acima referidas, em número- de_ nove, não se
credenciam à aprovaçã_o no Senado.
Por economia processual, fazemos a su_a apreciação em bloco, na medida
em que elas se interligam e, embora com propósitos louváveis, não se ajustam
plenamente aos objetivos políticos que orientam a sua natureza jurídica,
razão pela qual, opinamos pela sua rejeição.
Quanto às Emendas n~'s 2, 6, 8 e 9, também da Câmara dos Deputados,
permitimo.:.nos oferecer emendas, dando-lhes nova redação visando ao seu
_
_ __ _
aperfeiçoamento.
Assim, as mencionadas emendas, corporificadas no texto aprovado por
aquela Casa, merecem deste Relator a seguinte alteração:

EMENDA N• 39-R
Dê-se ao art.

9~',

Art. 9•

§ _J9, do Projeto a seguinte redação:

............................................... .

Nos Estados em que o número de Procuradores exceder
a 50 (cinqUenta), o Colégio poderá ter a sua composição numêrica
fixada em lei.
EMENDA N• 40-R
§ 19

Dê-se ao artigo 6v, VI, do Projeto, a seguinte redação:
.. Art. 6v
VI -ser ouvido, como testemunha, em qualquer processo ou
inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados -curn o juiz ou
a autoridade competente."
EMENDA N• 41-R
Dê-se ao art. 21 do Projeto a seguinte redação:
~·Art. 21
Os membros do MinistériO- Público estadual terão
carteira funcionai. expedida na forma da lei, valendo em todo o
território nacionãl, corno cédula de identidade e porte de arma."
EMENDA N• 42-R
Dê-se ao art. 9-'1, -§- 29, do Projeto a seguinte redaçjio:
Art. ~ ···.··• ······-···~-·~~~··········-······~···············-
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§ 29 Na hipótese_ do parágrafo anterior, observando o
disposto no inciso II do art. 79 desta lei, metade será constituída
pelos Procuradores de Justiça mais antígos."

_

A vista do exposto,_.reiter_ando os termos de nosso parecer anterior,
quando de sua primei ia apreciação p-Or este órgão Técnico, manifestamos a
nossa simpatia pela matéria, cujo texto e os princípios nele consubstanciados
esp~lham um notável esforço do Poder Executivo em prol da Instituição.
Tem- cabimento recordar, _<l__ este respeito, o lapidar comentário de
-Frederico Marques:
.. 0 Ministério Público, como lembra SIRACUSA, tem de
precípuo e fundamental o seu carãter de órgão estatal permanente
para tornar efetiva a pretensão penal que nasce do delito, pelo que
sua própria vida está ligada intim-amente à ação penaL Além disso,
cumpre-lhe representar, nos juíi:os não penais, como o disse
JAEGER, com grande felicidade, o papel de órgão encarregado da
tutela dos_ int~resses indisp()níveis. Sempre que o Estado subtraia
certa .relação jurídica do poder âisj:iositivo dos particulares que nela
têm interesses, é preciso que o Ministério Público se apresente em
juízo corno órgão e fiscal da lei para tutelar e velar pelo interesse
público que limita o poder de disposição das partes. Donde também
o acerto de CHIOVENDA, ao dizer que o Ministério Público é a
personificação do interesse coletivO ante os órgãos jurisdicionais."

Cabe ainda assiiialar que não olvidamos a inquestionâvel importância
dos Procuradores e Advogados dos Estados, que estão a merecer um diploma
legal de idêntica envergadura desta lei projetada,
A oportunidade não é remota. Ao-contrário, a atividade legiferante do
Co!\gresso Nacional poderá enSejar, com celeridade, o advento de uma lei
inconfundível com a presente, que se destina apenas a estabelecer normas
gerais a serem adotadas apenas na_ organização do Ministério Público
es~~duaL
As~iin,

op~nam()S_

pela_ aprovação do projeto, com a "a.doção das
propostas. às Eme~das de nvs 8 e 12, de
Plenáfio, além das Emen·das SL!pre_ssivas de n9s JO a 38 do-Relator, referentes
às emendas aprovadas pela Cânlara dos Deputados e as modificaüvas de n'i's
39- 40- 41 e 42-R.
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
de 1981. -, Presidente, Relator.
Sala das Comissões, em
de
sll-!J-t!men~as de n~'s I=

e 2-CCJ~

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - O parecer será discutido e,
em seguida, votado com destaque de emendas que o nobre Senador Nelson
Carneiro já apresentou à ·preSidência.
"Requeiro destaque para as Emendas n9s 5, 7, 9, 24 e 28 SenadOr Nelson Caineiro."
O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Presidente, peço a palavra para
um esclarecimento do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) ordem, ao nobre Seriador Humberto Lucena.

Concedo a palavra, pela

O SR. HUMBERTO LUCENA- Na sua emenda modificativa n' 40·
R: "Dê-se ao art. 6V, item 6 do- projeto a seguinte redação ...~·
Tenho em mãos o Projeto de Lei da Câmara e o artigo 6V não tem
nenhum item. Talvez S. Ex' quisesse -se referir ao art. 79,
Era a indagação que eu faria ao nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÚ- (Fora do mjcrofone. Inaudível.}
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Mas, no n' 6 V. Ex• diz:

"~rt. 6~. Dê-.se·ao artigo__ 6~. item

6;a

seguinte red~Ção."

No art. 6,_jtem 7, diz o seguinte:
·~Autorizar membro do Ministério Público a afastar-se do
Estado em objeto de serviço."

V. Ex~ substitui essa atribuição.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - O nobre Senador Hugo
Ramos apresentou pedido de destaque às Emendas _n<J 3, 5 e 28, 5 e 28
coincidentes com o pedido já formulado pelo nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Qual é a página, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- A página é 2 do avulso e do
relatório é a página 8 - Emenda 40-R- lê-se o art. 69, item 6 do projeto,
segundo o relato.
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O art. 6 não tem item -os itens estão no art. 79. O 69 é este Que lí.....:..
'"Autorizar membros do Ministério Público a afastar-se do Estado em objeto
de serviçp".
O SR. MURJLO BADARÓ- V. Ex• tem toda razão- é o item 7 ...
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chavesf- Mas, aí, no item 6, V. Ex•
retira essa autorização de membros do MiniStérío PúbÍiCO p3ra-ãfaStar-se do
Estado em objeto de serviço'?
O SR. MURILO BADARÓ - Um momentinho, Sr. Presidente- só
para ler algumas emendas da Câmara.
O SR. MURILO BADARO -O item 6 do art. 7 do projeto àprovado,
diz:
.. Item 6 - Compete ao Procurador-Geral da Justiça incumbe, além de outras atribuições: ... 6) ãutorizar membros do
Ministério Público a afastar-se do Estado em objeto de serviço."
O SR. HUMBERTO LUCENA- Exato. be !orma que isto não pode
desaparecer do projeto. Pode-se acrescentar mais_ um_ item.
O SR. MURILO BADARO conferindo, aqui - é o art. 20.

t o arL 20, nobre Senador- estou

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não é o 6<1
O SR. MURILO BADARÓ- Passou a ser a,"t. 20.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Então, passa a ser o 7'.

O SR. HUMBERTO LUCENA- O art. 20 tem 6 itens. O 6o é: ~·Item 6
Outros crimes contra a admínistração e a fé pública".
Vamos esperar· que se confirme este esclarecimento.

O SR._MURILO BADARÓ- O item 6 é exatamente este- modifica
apenas a redação -houve um erro de_datilografiau.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) Senador Lázaro Barboza.

Tem a palavra o nobre

O SR. LÁZARO BARBOZA - Sr. Presidente, eu estou em dúvida,
aqui, no item 6 em que diz: "Ser ouvido como testemunha em ciúalquer
processo ou inquérito, ein dia, hora ou -local previamente ajustado com o juiz
ou autoridade competente". E, trata-se, efetivamente, do Procurador?
O SR.
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Trata-se de membro do Ministério Público.

o

SR. LÁZARO BARBOZA- Perreiici-- trata-se de membro do
Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Continua em discussão o
parecer.
O SR. TANCREDO NEVES ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra~ pela

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Tem a palavra,~ pela ordem, o
nobre Senador Tancredo Neves.
O SR. TANCREDO NEVES- É para uma consulta ao nobre Relator,
se a aprovação do seu trabalho não implica na n-ova remessa do processo à
Câmara dos Deputados para apreciar o requerimento ........ e o relatóriO.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) ~ O projeto é originário da
Câmara e, emendadO no Senado, retorna à Câmara para apreciar as emendas
-introduzidas na Casa revisora.

0 SR. MURILO BADARO -

Desde que o Senado as aprove.

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Continua em discussão o
parecer.
O-SR. HUGO RAMOS- Sr. Presiden-te, -pe-Ço a_ ~)a lavra paTa disCutir.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Tem a palavra, para discutir,
o nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. HUCO RAMOS - Sr. Presidente, nobres membros desta
Comissão que assistiram ao infcio dos nossos debates.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Nobre Senador, peço
permissão a V. Ex' - não sei se estou sendo mal entendido - quando
apreciaríamos o parecer, destacadas as emendas~ Depois teria que se
submeter as emendas, uma a uma, à apreciação da Coni.issão e justiJicadas
pelos seus autores ou por qualquer membro desta Comissão.

O SR. HUGO RAMOS- Ela é apreciada de preferência ...
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Não, de preferência é o
parecer - salvo se for à Comissão, de preferência à emenda substitutiva- a
preferência é do _Parecer do Rilator. V. Ex~ discute o destaque.
O SR. HUGO RAMOS preferência?
~~

V, Ex• permite que eu faça o pedido de

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- V. Ex• poderá formulá-lo na
forma regimental.

O SR. HUGO RAMOS - Então; peço a V. Ex• que aguarde um
instante.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V, Ex• poderá fazê-lo verbalmente .
O SR. HUGO RAMOS -

Eu já o fiz.

O SR. PRESIDENTE (Aioisfo Chaves)- Como há muitas solicitações
e pura a Mesa poder seguí-las e evitar qualquer contratempo, seria
conveniente uma simples solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Aloisio Chaves)- Leio para a Comissão o art.
346 do regimento Interno:
•.. Art. 346 - Conceder-se-á preferência, mediante deliberação do
Plenário:_"- e, no ca:so, o plenário da Comissão''l) de proposição sobre outra ou sobre as demais da Ordem
do Dia; __ _
2) de emendas ou grupo de emendas sobre as demais
oferecidas à mesma proposição ou sobre outras referentes ao
mesmo assunto;
3) de projeto sobre o substitutivo (art. 336, XIII);
4) de substitutivo sobre o projeto (art. 336, XIII);
Parágrafo único. A preferê~cia deverá ser requerida:
ai antes cte anunciada a proposição .... "'- V. Ex• jã e fez."

De sorte que, antes de apreciar o parecer, há o pedido de preferência
para a Emenda n~' 3, V. Ex' acrescenta, também, 28 - as Emendas 3 e 28 -pedido formulaáo Pelo OOhre.-Senador Hugo R3.lnos.
O SR. PRESIDENTE (Aloisio Chaves) Relator Murilo Badaró.

Com a palavra o nobre

O SR. MUR!LO BADARÓ -Sr. Presidente, aprovada a preferência,
nós deverrios colocar logo em discussão a Emenda n9 3 com o substitutivo.
Aprovada a E·nlenda, o substutivo estaria rejeitado no curso do projeto.
-Então, procede que, para fazermos um exame mais detalhado da matéria,
talvez não seja de boa conveniência aprovar-se a preferência requerida pelo
nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Aloisio Chaves)entendendo que ela deve ser retirada?

V. Ex• objeta

a preferência,

O SR. MURILO BADARO- ... para não ter que rejeitar o substitutivO
do nobre Senador Hugo Ramos, de vez que tem matéria a ser apreciada no
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Aloisio Chaves)- Continua em apreciação a
matéria.
Ef!1 vÇ>tação,
Os Srs. Senadores, como votam?
Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex• vota a favor ou contra a
preferência - sem prejuízo do destaque?
O SR. NELSON CARNEIRO (Fora do microfone) preferência ........aprovado .... .
O SR. PRESIDENTE (Aioisia Chaves) essas emendas são apreciadas em destaque.

.... - .• ~a

Não. Negada a preferência,

O SR. MURILO BADARO - Aprovada a preferência que nos
obrigaria a rejeitar o substitutivo globalmente e que prejudicaria o destaque.
O SR. NELSON CARNEIRO ~ Mas, Sr. Presidente, com a devida
vênia, aprovado o requerimento de prefefência - há, ainda, emendas que
não figuram no Substitutivo Hugo Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Aloisio Chave1) parecec

O Substitutivo prefere o

O SR. HUGO RAMOS- Nobre Senador, com a devida vénia de V.
Ex~. a Emenda n9 3 é uma Emenda substitutiva. Uma vez aprovada, são
rejeitadOs -o .Parecer e o proje"to.
- --

O SR. NELSON CARNEIRO- Seriam votadas, então, essas emendas?
Aí é gue es.tá a minha dúvida, porque, aprO-vado o substitutivo, acho que não
se pode mais discutir emendas. Se Y. Ex' acha que pode, eu voto pela
preferência.

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Mas, V. Ex• pediu destaque
para a Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aloisio Chaves)- Eu não me flz entender por V.
Ex' - rejeitada a preferência, as emendas serão apreciadas em destaque.
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Aprovado o substitutivo, ele precede. Agora, rejeitada a preferência, as
emendas serão apreciadas em destaque.
O SR: NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, eu tenho uma grande
dúvída. Evidentemente, neste minuto, eu gostaria de sab_er, com.a venia de V.
Ex•, do Sr. Senador Hugo Ramos, seS_. Ex• inclui no seu substitutivo porque
é impossível ler tudo isto, admiro a Emenda n'i' 5 do Senador Cun'ha Lima,
que inclui entre os membros dos Ministérios Públicos aqueles representantes
do Ministério Público junto aos TriJ:?unais de Contas.
Eu gostaria de saber porque acho que essa ê uma emenda de grande
interesse. A Emenda n~' 28 sei que V. Ex• inclui, mas .essa.
O SR. PRESIDENTE (Aloisio Chaves) O SR. HUGO RAMOS -

Inclui?

Inclui!

O SR. NELSON CARNEIRO - Inclui essa Emenda n•.S?
O SR. HUGO RAMOS - Tem um pedido de destaque.
O SR. NELSON CARNEIRO - Não, mas eu quero saber se no
substitutivo de V~ Ex•, V. Ex• inclui a Emenda n'i' 5, do Senador Cunha Lima?
Se não está, não posso aceitar o substitutivo, porque eu quero discutir a
emenda.
O SR. TANCREDO NEVES- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) -V. Exl tem a palavra como
relator.
O SR. TANCREDO NEVES - Sr. Presidente, todos nós somos
inclinados, a princípio, a atende; o pedidÕ de preferênCia requerido pelo
nobre Senador Hugo Ramos. Acontece_ porém que a aceitaçãO da preferência
solicitada pode nos colocar em face de um grave risc_o, porque, se no mérito a
matéria' da preferência (inaudível) - estarão preJUdicados o projeto e todas
as emendas da Câmara e as ·emendas de plenário do Senado eram
apresentadas. Quer dizer, nós não teremos mais oportunidade para examinar
essa matéria em toda a sua plenitud~. Parece-me que a solução mais acertada
seria realmente não tomarmos conhecimento da urgência, tanto mais quanto
não prejudicaríamos o exame do substitutivo do Senador Hugo Ramos, no
mesmo nível de igualdade com as demais emeridas apresentads.
O SR_ HUGO RAMQS - Para o pedLdo de destaque.
O SR. NELSON CARNEIRO --, Parece, Sr. Presidente, em face do
ponto de vista exposto pelo Senador Tancredo Neves, qll.e eu acho é o
regimental, V. Ex• dirá melhor do que eu, eu sou compelido a votar contra a
preferência, porque assim várias emendas apresentadas ao projeto não seriam
objeto de exame.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) Nobre Senador Frarico Montoro?

Vou completar a votação.

O SR. FRANCO MONTORO - CQntra, Sr. Presidente.
Nobre Senador Tancredo Neves?
O SR. TANCREDO NEVES- Contra a preferência.
O SR. HUGO RAMOS - Sr. Pres~dente, eu retiro o _pedido de
preferência, dada as p-onderações do nobre Senador Tancredo Neves.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Retirado o pedido de
preferência; continua e.m discUSsão- o- pareCer.
Se nenhum dos Sl"s. Senadores desejar dis_ç1,1ti-lo, vou encerrar a
~iscussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação, com destaques das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam o parecer com destaques das emendas,
já anunciadas pela Presidência da Comissão, queiram pernianecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado, com restrições dos nobres Senadore_s Lázaro Barboza e tiugo
Ramos.
Passamos à apreciação dos destaques.
O primeiro destaque se refere à Emenda n"' 3, substitutiva.
Esse. destaque é de autoria do nobre Senador Hugo Ramos. A Comissão
está de_ acordo com o çlestaq~e.
Concedo_a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. HUGO RAMOS- Sr. Presidente, antes de entrar precisamente
no méritO da mfnha proposição; quero destacar um aspecto relevante de
deferência ao_ nob"re Senador Mudlo Badaró. S, Ex•, hoje~ esteve retiqo em
Belo Horizonte, no aeroporto, durante várias horas, e esta Comissão
entendeu esperar a presença do Nobre Senador Murilo Badaró, num gesto de
extrema cortesia com S. Ex• ...
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - E a relevância do assunto.

Sábado 13

507

O SR. HUGO RAMOS - Tanto maior a cortesia quanto, em
determinado instante, não havia número no plenário e nós continuamos e
prosseguimos nos debates para que S. Ex• pudesse chegar e mutilar
francamente o substitutivo apresentado pelo nobre Senador Hugo Ramos.
Que já Ciente do (inaudí~'el) de S. Ex• "teve esse gesto de cortesia para acolher a
presença de S. Ex• e assim ouvir as razões jurídicas apresentadas pelo nobre
Relator, que chegou apressadamente ao nosso plenário.
Devo~ Sr. Presidente, declarar, j~ _de iníCio, quan_do apresentei o
substitutivo, as horas infindas que passei buscando uma solução melhor para
a proposfção do Governo, que r~futo claudicante e falha em muitos dos seus
descortines. Como de resto muitas ~.muitas mensagens que são envia_das pelo
Governo Federal, que merecem aqui, nesta Casa, reparação natural do
aperfeiçoamento das proposições das mensagens. Se bem que alguns dos
nossos colegas entendem que o Partido nosso não está no Governo ou é do
Governo, como quer que seja, apoiem sempre de forma lotai as proposições
apresentadas, que não é precisamente o caso do Senador Hugo Ramos, que
tem divergido_de inúmeras mensagens do Governo e que vai continuar a
divergir de muitas mensagens do Governo, ainda que pertença ao Partido do
Governo.
Com referência, no entanto à proposição em tela, Sr. Presidente, eu devo
declarar que o meu esforço foi no sentido de aperfeiçoar a mensagem do
GoVerno, o que foi declarado pelo próprio Senador Murilo Badaró, que
considefou_ que o meu substitutivo de falo aperfeiçoava a mensagem do
Governo, portanto digna de lodo apreço e de todo louvor. Daí a insistência,
Sr. Presidente, que venho tendo no sentido da aprovação do meu
substitutivo. As razões jurídicas apresentadas pelo nobre Senador Mutilo
Badaró, com a devida vênia de S. Ex•, não me convenceram. Eu considero
que o projeto não tem nenhuma eiv_a de inconstitucionalidade. Examinei
detidamente a matéria e S. Ex•, ao citar alguns pontos (inaudível), em verdade
não abordou explicitamente a matéria constante no meu_ substitutivo.
Com referência à Emenda n'i' 28, que V. Ext- faz referência, eu quero me
antecipar, V. Ex• declara que não cabe na lei federal nem ao Governo
Federal, portanto cabe ao Congresso Nacional, apresentar um projeto de
nítido conteúdo estadual. Acon.teçe, porém, e peço a atenção de S. Ex• para a
proposição que declara o seguinte: "O Estado-membro, ao dispor sobre seus
representantes em juízo, aos _quais se aplicam os artigos I 8,45 e 57 dessa lei,
poderá cometer aos integrantes do Ministério Público supletivamente -o
exércício das Correspondentes atribuições". Aí está o_ princípio de uma
amarração. Nós demos essa conotação à Lei do Miri.istério Público
precisamente para permitir a adoção -dessa emenda. V. Ext- sabe que no
mérito dessa proposição está em destaque o conceito de que essas atribuições
São assemeihadas, isto é, o Minísiêr1o Público tem função assemelhada à da
Magistratura. Daí, então, a mensagem ap~~§entada pelo Governo. Nada mais
assemelhado do que a proposição apresentada no artigo 28, isto é, dando ao
Mínístéiio Público, supj~tjvamente~- as mesmas atribuições aos Procuradores
dos Estados-membros. Ela se casa perfeitamente com o pensamento de V.
Ex•, se casa com a justificação de V. Ex•
Eu tenho_ para mim que não houve de V. Ex• nenhun:a preocupação de
obliterar, de dificultãr, de obnubilã.r qualquer expressão feita pelo nobre
Senador Hugo Ramos, porque aqui tem feito um objetivo exclusivo de poder
servir e poder colaborar, e este é o meu pensamento.
O substitutivo por mim apresentado, com a devida vênia, encara, de
·forma mais ampla e coincídente, os objetivos finais da mensagem do
Governo, aquilo que, efetivamente, era um desejo do próprio Ministério
Público.
Mas, Sr. Presidente, o parecer do nobre Senador Murilo Badaró acabou
de chegar minutos antes de S. Ex• chegar de avião de Belo Horizonte. De
forma que, com essa velocidade aérea, efetivamente não é possível um exame
mais detido da matéria, se não também aereamente. Nós não podemos estar
discutindo um parecer desse vulto, dessa expressão, sobre quarenta e tantas
emendas, da forma pela qual foi apresentada à Comissão de Con_stituição e
Justiça. Eu achava que seria inconveníente, Salvo o acolhimento por parte do
nobre Senador Murilo B.adaró, um entendimento político, o acolhimento de
algumas das emendas por nós apresentadas. A referente, por exemplo, à
polícia, referentes aos delegados, que nós estamos empenhados no nosso
substitutivo de acolher as que achamos que extrapola da condição da
atividade do MinistériO Público, cercear a ativídade policial, o organismo
policial, dificu]ta-ndo a atividade repressiva, que é preciso acolher porque,
afinai, é uma organização de tal monta ciue _é preciso ser acolhida por esta
Comissão.
Mas, com referência à Emenda n'i' 28, nós ajustamos precisamente a
argumentação do nobre Relator. Eu não quero que S. Ex• fique numa
posição difícil diante da rejeição da emenda e diante da justífica:ção ·da

508 Sábado 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

emenda, e porque a justificação acolhe precísri.merite a emendã nos -termOs em
que ela foi elaborada.
De maneira que, Sr. Presidente, sendo uma matéria tão controvertida,
não sei se seria conveniente e até mesnio comõ PróPiio·R-elator, um debate
mais amplo e mais detido sobre esta matéria. De qualquer maneira eu pedi a
preferência e eu mesmo retirei o requerimento, dadas as ponderações
formuladas pelo nobre Senador Tancredo Neves, e mantenho o· destaque do
meu substitutivo, convencido de que o meu substitutivo acolhe plenamente as
ponderações jurídicas formuladas pelo nobre Senador Murilo Badaró e não
considere S. Ex• como Vice-Lfder do Governo do Plenário da nossa
Comissão, que seja um ato de rebeldia do Senador, ante tantos outros a tos de
rebeldia já proferidOs neste S"enado e nesta Comissão, notadamente com a
rejeição que tem desta Constituição, que, coln a devida vênia, nós todos
temos criticado aqui acerbamente, inclusive os membros do próprio
Governo. Mas, peço ao nobre Senador Murilo Badaró, como Relator da
matéria, qtie apóiC as ponderações~ jâ que Sei que S. Ex• vai se pronunciar
contrariamente ao meu substitutivo, e com a experiência parlamentar que
tenho de mais de vinte c oito anos, dado o parecer de S. Ex• e dado o
pronunciamento do Plenário, sinto que seria umri. demasia de minha parte,
embora insistindo para que fique registrado. nos Anais da Casa o meu
trabalho e a rejeição dessa Comissão, o meu parecer, o rrieu trabalho, o meu
substitutivo e pedindo a s.·Ex' que atente Para a Emenda n9 28, que se ajusta
às razões jurídicas apresentadas por S. Ex' isto é, a assemelhação, que é o
grande estudo deste projeto, está respeitada na Emenda n~' 28. E peço a V. Ex•
com referência à posição dos nossos delegados, que ateÕte para a
responsabilidade do problema.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Continua em discussão a
Emenda n'? 3.
Encerrada a. discussão, vou colher os votos.
O SR. RELATOR (MURILO BADARÓ) -Sr. Presidente, peço a
palavra como Relator.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - V. Ex• tem a palavra como
relator.
O SR. RELATOR (MURILO BADARÓ) - Em primeiro, Sr.
Presidente, acho que não haveria nenhuma necessidade de ~ribu~_ar de público
ao Senador Hugo Ramos todo o apreço, todo respeito, toda ã estima que a
Ca:Sa tem por S. Ex' Tudo que parte da sua lavra é encarado como coisa
séria, como coisa respeitada. A sua contribuição a este PrOjito é ielevante, foi
ele quem suscitou os debates mais acalorados em torno desse tema.
Devo dizer, também, a S. Ex' que o fatO de o refá tório. ter sido entregue
logo no início da sessão, não significa que tenha sido prePúado às pressas. e
que o trabalho datilográfico do Senado demorou_, .mas _hâ. muitos dias
estamos examinado exaustivamente esSe pr05limã.. ·
-_- · .
.Eu opino contrariamente à Emenda n~ 3, Sr. Presidente. Mantenho o
pOnto de vista do parecer.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) ...:. Vou cOlher os votos.
O nobre Senador Nelson Carneiro, como vota?
O SR. NELSON CARNEIRO (Fora do microfone) - De modo, Sr.
Presidente, que acolho o substitutivo oferecido pelo Senadoi- Hugo Ramos,
porque um dos pontos de vista que tenho defendido nesta Comissão, neste
projeto, está nele incluído. De modo que eu acolho o substitutivo Hugo
Ramos, sem prejuízo da apreciação daquelas emendas que nele não figuram ...
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) Nobre Senador Franco Montoro, como vota""?
O SR. FRANCO MONTORO -

Contra.

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Contra.
Nobre Senador_Tancredo Neves, como vota?
O SR. TANCREDO NEVES- (Fora do microfone)O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Como vota o nobre Senador
Lázaro Barboza?
O SR. LÃZARO BARBOZA -(Fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Nobre Senador Humberto
Lucena, corno vota?
O SR.
O SR.
Como
O SR.

HUMBERTO LUCENA -(Inaudível.)
PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Á favor.
Vota o nobre Senador José Fragelli?
JOSt FRAGELLI- (Fora do microfone.)
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O SR: PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Como vota o nobre Senador
Bernardino Viana?
O SR. BERNARDINO VIANA -

Contra.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) Como vota o Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO - Contra.

Contra.

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Como vota o nobre Senador
Benedito Can~las?
O SR. BENEDITO CANELAS - Contra ..
Como vota o nobre Senador Hugo Ramos, autor do substitutivo?
(Pausa.)
O SR. HUGO RAMOS -

(Inaudível).

O SR: PRESIDENTE (Aloysio Chaves) -:- Rejeitado...Vamos ~
apreciação da Emenda flq -5, com pedidos de destaque dos Srs. Senadores
Hugo Ramos e Nelson Carneiro.
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, autor do_
destaque, e depois cÕncederei ao Senador Hugo Ramos.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, todos estamos
preocupados aqui, eu visto, lido e ouvido o nobre Relator, com a autonomia
dos Estados.
Mas, Sr. Presidente, não há nada mais precário neste projeto do que a
autonomia dos Estados. Todo ele é uma infração à autonomia dos Estados,
resultado do texto incluído na Constituição pelo Ato Institucional.
Mas, Sr. Presidente, a Emenda n9 5 inclui entre os membros do
Ministério Público aqueles que são membros do Ministério Publico. São os
repre.~entantes do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas.
De modo que a minha Emenda inclui entre os membros do Ministério
Público. ~gueles que já são membros de Ministério Público e que ficam
esquecidoS no projeto.
De modo, Sr. Presidente, que a Comissão aprove esta emenda, _porque
esta emenda apenas assegura a_os Proçura.dores, junto aos Tribunais de
Contas, os meSmos direitos que nós damos aos Procuradores de Estado,
porque se nós fôssemos aqui pensar, apenas, que nós estívéssemos regulando
o Ministério PúbliCo da União, não, estamos regulando os Ministéfios
Públicos dos Estados, é o que diz a emenda do Projeto.
Está aqui;
"Estabelece. normas a serem adotadas na organização do
Ministério Público Estadual".
De modo, Sr. Presidente, que acho que esta Emenda merece ser acolhida
porque faz juStiça e resolve o Problema dos representantes do Ministério
Público jUnto aos Tribunais de Contas.
O SR. PRESIDENTE (Áioysio Chaves)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Hugo Ramos, autor do Substitutivo, também sobre a Emenda n9 5.
O SR. HUGO_RAMOS -(Fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Murilo Badaró, como Relator.
o sR: RElATOR (MURILO. BADARÚ) - (Fora do microfone.
Inaudivcl.)
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Vamos colher os votos.
Votaram a favor 3 Srs. Senadores e contrariamente 9 Srs. Senã.dores.
Rejeitada.
·· Apreciação do pedido de destaque formulado pelo nobre Senador
Nelson Carneiro à Emenda n'? 7.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, desde que eu entrei na
Faculdade de Direito, na Ba h ia, nos anos de 1928, ouví dizer que era uma
grande aspiraçkio que o Ministério Público se constituísse num quarto poder.
Há, até, um célebre livro de Alfredo Valadão, sustentando isto.
No entanto, o que tem ocorrido é que o Procurador-Geral não tem
nenhuma autonomia, é nomeado pelo Governador, nós estamos examinando
o problema dos Estados, e é demitido quando não quer cumprir as
determinações do Governador. Passa a ser o advogado do Governador e não
o fiscal da lei, mesmo contra o ponto de vista do Governador.
Daí a Emenda n<? 7 declarar;
"O Ministério PúblicO do EStado terâ por chefe o ProcuradorGeral da Justiça, escolhido pelo Governador em lista tríplice
aprovada pelo Colégio de Procuradores·•.
Ora, acho que nós d!J.ríamos um grande passo em favor do prestígio do
Ministé.rio Público, como fiscal da lei; como responsável pela lei e pela sua
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aplicação, se aprovássemos esta emenda. Em todo
em sua alta sabedoria.

cas_g, a Comissão decidirã,

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Continua em discussão.
Tem ·a ·palavra o nobre Senador Tancredo Neves.
O SR. TANCREDO NEVES -

(Fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Parece-me que a questão do nobre
Senador Nelson Carn_~iro corresponde a uma necessidade de uma
independência do poder do Ministério Público, sem prejuízo de que sua
nomeação, do se faça pelo governador do Estado. (Inaudível.) porque o art.
96, páragrafo único, qr.ie é exatanfente o que -serve de base à presente
proposição, diz:
"Lei complementar, de inicíãtiva do Presidente da República,
estabelecerá normas gerais a serem adotas na organização do
Ministério Público estadual."
Essa é uma norma geral para o Ministêrio Público estadual,
expressamente prevista
O SR. HUGO RAMO -

(Ininteligível.)

O SR. FRANCO MONTORO - E a autonomia do. Estado só serã
favorecida com o estabelecimento_ çie uma norma que assegure, a ~sse corpo
que integra a administração, o direito de escolher seu representante. NÕ meu
entender, não há nenhuma inconstitucionalidade.
Quanto ao mérito, inclino-me favoraVelmente, e voto_ favoravelmente à
emenda do Senador Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)---.,. Concedo a palavra ao nobre
Senador Lázaro Barboza._
O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, a matéria é efetivamente
controvertida. Não sei mesmo se a apreciação _desta mensa_gern presidencial
não se faria nielhor com prazo mais longo para debate.
Quanto à emenda, entendo, Sr. Presidente, e não é de hoje que o
Ministério Público, de certa forma jungido (inaudível) o de livre nomeação
do governador; demissível ad nutum.
Acho' que jã que-- estamos dando ao Ministê:rio PúbliCo melhores
condições, seria conveniente que cuidássemos também de lhe conceder
autonomia. Só aí estaría-mos a salvo de muitos abusos que, aqui _e_ a-colã,
acontecem neste País. Chego meSmo a me hiclinar, Sr. Presidente,- a uma
fórmula até um pouco mais avançada, não da nomeação do ProcuradorGeral da Justiça (inau-dível.)
_
_
Daí po-r que acompanho o eminente- Senador Nelson Carneiro,
lamentando divergir de um homem que tem sido para todos nós aqui uma luz
acesa na Interpretação do D_ireito, o iminente Seriador Tancredo Neves.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra ao nobre
Senador HumbertQ Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, também sou a favor
da emenda do nobre Senador Nelson Carneiro. E devo dizer a V. Ex• e aos
membros desta Comissão que, inclusive, sob a vigência da Constituição
anterior, tive a iniciativa de um projeto de lei, na Cãmara, que transforma_ o
cargo de Procurador-Geral da República, que na época não estava a matéria
disciplinada pela Constituição, em (inaudível) efetivo. Inclusive na
justificativa do meu projeto, eu dizia, e é o q~~: ãinda acho hoje, que o
Consultor Geral da República, este sim, deve ser da confiança do Senhor
Presidente e dos Governadores de Estado, mas, nunca os Procuradores que
chefiam o _Ministério Público. E, por isso, acho que a emenda destacada Pelo
nobre Senador Nelson Carneiro, se não resolve _o problema de modo
definitivo, porque, ao meu ver, realmente a chefia dO Ministério. Público
deveria ter todas as garantias que têm os Ministros dO -supremo _Tribunal,
para lhe dar isenção total, absoluta,jâ que _é o guardiãO: da ordem jurídica, é o
defensor da sociedade, que pelo menos se estabeleça essa Hsta ti"íplice para
que o Miriistério Público possa ter uina pr_esença maio-r na f?SCOlha daquele
que vai presidi-lo cm cada -Estado.
O SR. TANCREDO NEVES- Permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra, nobre Senador.
O SR. TANCREDO NEVES - (Fora do microfone. Inaudível.) do
Ministério Público dentro do Direito Administrativo Brasileiro é de ligação
entre o Executivo e o Poder Judicfârio, assim como o Tribunal de Contas -é o
órgão de ligação entrt: o Poder ExecUtivo e -c(Po~ex:.J.. egisla~ivo. DeSde o
momento em que se tire do Presidente dâ ·RePUblica ou do Governador do
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Estado a prerrogativa de estabelecer o comandante desse órgão de vinculação
entre as suas responsabilidades, e as responsabílidades do Judiciãrio, na
verdade, estaremos subvertendO umpOstulado básiCo e fundamental de nossa
ordem constituci(mal. Mu_ito sirllpãtica a tese de que realmente o Ministério
PúbliCo diVeiia ter uma -tal independêncía a ponto de- o Procurador ser
indicado pela própria categoria. No entanto acontece o seguinte: é que a
garantia de ind~pendência do Ministério Público não vem desse fato, de o
Procurador-Chefe ser escolhido pelos seus subordinados. São aquelas
garantias que estão na própria lei é que cercam o Ministério Público da
independência de ·que ele- cãiece para· cUinprir suas- nobilitantes funções.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V. Ex• lamentando
discordar do seu ponto de vista pois ach_o que isso não implica em nenhuma
subversão na ordem. Eu prefiro ver o Procurador-Geral da República como o
grande advogado da sociedade, o guardião da ordem jurídica, inclusive como
·a pessoa que é responsável pelas representações ao Supremo Tribunal quanto
a insconstitucionalidãde das leis. E sabe V. Ex• que a influência que tem o
Presidente da República junto ao Procurador-Geral da República, que é
aquele que também toma a si o encargo de impugnai" candidatos nas eleições,
de acordo com a lei das ineligibilidades. Então._ ele não pode estar sujeito às
influências políticas. Então eu prefiro vê-lo nessa condição do que como um
mero veículo de ligação do Poder Executivo. Inclusive há outros países, se
não me engano os Estados Unidos, onde o Procurador-Chefe tem status de
Ministro, e é deitot inclusive. E, segundo me parece, até era rcivindícação do
Ministério Público, nessa lei.
O SR. FRANCO MONTORO- -Permite V. Ex•?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O SR. FRANCO MONTORO- Acho que a argumentação de V. Ex• e
o ponto de vista, por nós defendido, é que consideramos o Ministério Público
como um representante da Justiça e não do Governador, ele -é o Procurador
da __ just1ça e nesse sentidO, -~parece-me que devemos preservar essa sua
independência. O fato de também representar o Governador nos Estados e no
plano federal, é uma deformação que deveria ser corrigida. São funções
diferentes que deveriam ser atribuídas a pessoas diferentes.
O SR. NELSON CARNEIRO- Permite V. Ex•?
O SR. HUMBERTO

LUCENA~·

Pois não.

O SR. NELSON CARNEIRO (Aparte fora do microfone.)- Eu quero
concluir o aparte dizendo o seiuinte: o problema colocado pelo Senador
Humberto Lucena, brnhantemente, pode- desviar um pouco a atenção~
Porql_le não se está discutindo aqu~ - ~S. Ex• frízou - o problema do
Procurador-Geral da Repúblicã que é o hoffiem que vive em Brasília, ê onde
está o-Congresso, onde tem toâas as inflUências que pOdem critkar: MaS o
homem que é o representante, é o Procurador-Geral, no Estad_o, o sujeito, há
uma crítica muito menor e uma_ influência_ rmdtomaior do PodeJ:: Exec1,1tivo.
De modo que, se nós atentarmos para este projeto que diz respeito apenas ao
MinistéríO Públíco Estadual, se verá que esta solução é aquela que mais se
ajusta a quem deve representar a lei, mesmo contra o Governador se for
necessário.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muíto obrigado a V. Ex•
Eu me referi a Procurador-Geral da República apenas para enfatizar que
também quanto a ele eu sou contrário a forma atual de provimento do seu
cargo. No mais, estou de acordo com V. Ex• e acompanho o Senador Nelson
Carneiro, aprovando a emenda substitutiva.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Hugo Ramos.
-

----

-

-

O SR. HUGO RAMOS - AperiaS párà dizer <ilgumas considerações
muito rápi~~s. __f: qu~ no m_~u subs~_itutivo -~u acolhi a emenda apresentada
peJO-nobre serladOr Nelson C~rneiro. Embora o mCu pensamento não seja
rigorosamente idêntico ao de S. _Ex•, posto que eu sou mais radical, ou era
mais radi~a~. no-_-~entidi):- de- ad-miti_r que_-- coubesse ao COnselho - aqui
consignado_ ell! lei - a atdl:!uição de_ escolher e indicar ao Governador de
Estado o chefe do Ministério P.tíblico._ MãsJis ponderações apre.o;;entadas pelo
no~re Se~~çlor ,_Ta_ncre:~9 N~Y~ J11odftic~ir1:9_-meU p-ensamento, til como tem,
aliás, modificado inúmer3s- vezes aqui, nesta Casa, quando a minha
consciência se dobra diante das argumentações apresentadas. Não é o caso
em espécie. Eu considero que a formulação apresentada pelo nobre Senador
Tancredo Neves é inteiramente válída. Não quero, aqui, fazer formulaç_ões
maís políticas sobre a matér_ia, pelo agrado que tenho de ver S. Ex• no
Gove_~!l:o. de_ ~iJl_as Gerais, e, pOrta.~t<?, não ser proibido de indicar _o seu
pr~p~_i<?~~~~curad~;Jr-Geral. __M_~~ .. -~u _COJl~Í~_e!? _qui,_ efe_tivament~, as razões_
_apresentadas por S. Ex• são_ de ser acolhidas.
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O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo apalavra ao nobre
Senador José Fragel1t
O SR. JOSE FRAGELLI- Sr. Presidente, eu vou votar com o Senador
Tancredo Neves não apenas pelas razões por S. Ex' expostas, mas porque um
pouco de experiência político-administrativa me tem mostrado que, às vezes,
dentro do próprio Ministério PUblico há um jogo de interesses contrários.
Dentro dos órgãos que formam o MinistériO PúbliCO há urna polítíCa interna
dentro do Ministério Público, já tive ocasião de assistir e de ver as
conseqüêncías.
Em segundo lugar, nós não devemos dizer aqui que o chefe do Minis-têrio
Público é um representante do Governador, ele é um representante do Estado
e não do Governador. E quantas vezes podem Se Chocar os interesses do
MinistériO P-úblico Com o-S-interesses do EstadO-, difendfdos pelo Governado!
do Estado. Também é uma experiência que cu colhi na minha vida pública.
Poderia aduzir outras razões, Sr. Presidente, não apenas por
acompanhar o meu eminente chefe, mas por essas razões, vamos dizer assim,
de ordem prática que eu conheço muito e me fazem votar junto com o
Senador Tancredo Neves.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Concedo a palavra ao
Relator, para encerrar o encaminhamento de votação.
O SR. RELATOR (Murilo Badaró) - Sr. Presidente, o Relator não
tinha por que mudar o seu ponto de vista. Ainda mais que ele recebe reforçO
substancial contra parte (inaudú•el) pelo Senador Tancredo Neves. Eu fico
com o parecer, pela rejeição da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Colho os votos.
Como vota o Sr. Senador Nelson Carneiro'?
O SR. NELSON CARNEIRO - "SIM".
Como vota o Sr. Senador Franco MÕntoro?
O SR. FRANCO MONTORO - "SIM".
Como vota o Sr. Senador Tancredo Neves?
O SR. TANCREDO NEVES- "NÃO".
Como vota o Sr. Lázaro Barboza?
O SR. LÁZARO BARBOZA - "SIM''.
Como vota o Sr. Senador Huiliberto LuCena'?O SR. HUMBERTO LUCENA- "SIM'T.-Como vota o Sr. Senador José Fragelli?
O SR. JOSE FRAGELLI - "NÃO".
Como vofa o Sr. Seriador Bernardino Viana'?
O SR. BERNARDINO VIANA - "NÃO".
Como vota o Sr. Senador Martins Filho'?
O SR. MARTINS FILHO - "NÃO".
Como vóta o Sr. Senador Relator (Murilo Badaró)?
O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- "NÃO".
Como vota o Sr. Sen"ador João Calmon?
O SR. JOÃO CALMON - "NÃO".
Como vota o Sr. Senador Benedito Ca!iCllas'?
O SR. BENEDITO CANELLAS - "NÃO".
Como vota o Sr. Senador Hugo Ramos?
O SR. HUGO RAMOS -

"NÃO".

O SR. PRESIDENTE (Aioyzio Chaves) - Estã rejeitada a emenda.
Passamos à apreciação da Emenda n'i' 9, para a qual requereu destaque o
nobre Senador Nels-on Carneiro, a quem eU concedo a palavra.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, eu peço a atenção dos
nObres colegas para a Emenda n'i' 9. O projeto de lei recebido da Câmara-dos
Deputados atribuí ao Procurador-Geral da República o poder de avocar,
fundamentado na lei, inquéritos policiais--em --·andamento sühmetidos a
membros do Minístério PúOlico do Estado que assumam as suas díreções.
E. preciso, porém\ Sr. Presidente, pensar no tamanho do Brasil. Esta não
é apenas urna lei que vai vigorãr apenas em São PaulO, no Rio de Jarieiro, em
Pernambuco ou no Rio Grande do SuL Em multaS Estados do Brasil não há
PolíCia Organizada. E aí estão os colegas que podem depor, quem vai nomeálo é o coronel indicado pelo amigo, pelo chefe político, muitas vezes, é um
analfabeto, então-, é um homem marcado pelo partidarismo, hoje ele está do
nosso lado, mas, amanhã, pode estar contra nós. A vida pública tem os altos e
baixos. Então, o qUe faz--a emenda? A emenda sugere que nos lugares onde
não houver organizada uma Polícia de carrei.ra, somente nesses lugares o
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Pr_ocurador possa _avocar os process<?~· _l)orque eu qu~ro que todos ol~em
para o mapa do Brasil e veJam que, -hoje, nós somos ou Governo ou
Oposição, mas amanhã seremos Oposição ou Governo.
Então, esta emenda não fere nenhum interesse. Porque naqueles Estados
que estão aquí pleteiando a modificação des_se dispositivo, em regra, hã
Políci"a de -Cãrreiiã, fias na-queleS onde não hã, nós fiCamos entregues, nos
municípfos distantes, do Pará, do Amazonas, ficamos entregues a um
subdelegado que encerra um processo sem que o Procurador possa votar.
De modo, Sr. Presidente, que e_sta é uma emenda feita não por um
representante do Estado do Rio de Janeiro, mas por um brasileiro que
conhece o problema brasileiro. No· Estado do Rio de Janeiro há polícia de
carreira, não interessa ao Rio de Janeiro este dispositivo, mas endereço-o ao
resto do Brasil onde não há polícia de carreira. De modo que eu peço a
atenção dos colegas para que verifiquem a necessidade da aprovação desta
emenda.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Concedo a palavra, para
encaminhar a votação, ao nobre S_enador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, inicialmente eu
gostaria de dizer que era o meu propósito, inclusive, era tendência da
Bancada do PMDB, no Senado, vOtar- Coriúa todas as emendas a esse projeto
para que ele fo~se aprovado no menor espaço de tempo e não voltasse à
Câmara dos Deputãdos. Nós esperávamos que o parecer do Relator fosse
nesse sentido. Mas S. Ex' me surpreendeu com o parecer em que apresenta
duas subemendas ...
O SR. RELATOR (Murilo Badaró) -V. Ex• me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - ...justamente retirando do projeto a
avocatória a que se refere a emenda do Senador Nelson Carneiro, e, além
disso, apresenta várias emendas supressivas e modificativas. Daf por que- eu,
pessoalm~nte, mudei de orientação e passei tambêm a apreciar outras
emendas e a aprovar ou rejeitar algumas.
O SR. RELATOR (Murilo Badaró).:... Permite V. Ex• um aparte?0 SR. HUMBERTO LUCENA "Badaró, com mu-ito prazer.

Pois não, nobre Senador Murilo

o sR: RELATOR (Murilo Badaró)- Apenas para pedir a v. Ex• uma
ligeira retificação~ A orientação do Partido de V. Ex• não foi certamente
cumprida pelo Presidente da Comissão do Serviço Público que é o Senador
Agenor Maria, que apresentou lá, e fez aprovar, duas emendas modificadoras
do projeto.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Perfeito. Eu sei. Mas estou dizendo a

v. Ex' que ã tendência do PMDB era esta. Seria esta- em plenário, inclusive. E
estou, então, procurando, preliminarmente, no encaminhamento desta
matéria, esclarecer por que nós -estamos aqui apoiando esta _ou aquela
emenda, porque o Relator tomou uma orientação de modificar o projeto de
lei da Câmcira no seu parecer, e segundo me informou o nobre Senador
Bernardino Viana, -depois de ouvir V~ Ex' no caso da subemendas relativas à
supressão da avocatória é uma posição, inclusive, partidária ...
O SR. NELSON

CARNEIRO~

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA oficialmente. V. Ex~ confirma?

... apoiada, inclusive, pelo PDS,

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Eu não direi que é uma posição
par-tidária. PorqUe, aqui nesta Coinissão, essas posições não devem
prevalecer face ao critério de--natureza técniCa. Apenas- a posição nossa, do
Relator e dos companheiros de Bancada, é no sentido de eliminar o item VII
do art. 7'i'. Agora, eu estava aqui- peço a V. Ex• permissão, em faCe de
ponderações feitas, para reexaminar, Cffi face da emenda do Senador Nelson
Carneiro, não para permitír que o mesmo no Ministério Público assuma a
direção do inquérito, mas que acompanhe" O seu andamento, dentro dessa
exceção, onde não houver Polícia de carreira, excepcional ou
fundamentadamente. Creio que seria possível estabelecermos uma solução de
compromisso na modificação do texto ...
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O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Exõãgorajã fala sobre oménto
da emenda Nelson Carneiro e é sobre ele que eu agora vou me_ pfonunciar.
Estou de acordo em gênero, número e grau com o senador Nelson Carneiro e
o felicito pela sua emenda, inclusive já havia -tOni.adÕ posiçãO favorável à
manutenção do projeto da avocatória, por entender que justamente o Brasil,
um continente, e que há vários Estados, inclusive o mei.l, a Paraíba, onde a
pOlícia não é de carreira, co-mo bem acentou o Senador Nelson Carneiro. Lá
no meu Estado, os delegados de polícia são nome:ados no interior por
indicação dos chefes polítícõs.- Na sua maioria, são ·polícialS ·cabos, sargentos,
tenentes reformados da polícia, muitos deles atrabiliáríos, hOmens a -Ser"viço
da politícagern de campan-ário, e, Portanto, dentro desse panorama, nada
mais salutar do que a avocatóríã.- Já que veio a errienda Nelson Carneiro,
acho que poderemos perfeitamente conciliai" o assunto. Não tenho dúvidas
que em Estados como São Paulo, RiO-de Janeiro, Minas GeraiS, ó"rlde há
estrutura a Policia de carreira ...
O SR. NELSON CARNEIRO- Isso vai forçar~que naqueles Estados
onde não há a polícia de carreira se cria, porque isso é que -é o ideal.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Y,E~otem rJiZão, pois passarãa ser
um incentivO, um estímulo. A sugestão íeit"ã pelo nobre Senador Murilo
Badaró não atende porque a avocatória verdadeira-·é aquela pela qual a
presidência do inquérito passa a ser do Ministério Público, e não do
delegado. O simples acompanhamento não resolve o problema. Acho que o
ideal seria aprovar a emenda Nelson Carneiro como está redigida, que seria
uma maneira a conciliar perfeitamente os interesses, prestigiar inclusive ó
policial de carreira, onde exista, e estimular que esses outros estados passem a
organizá-la adequadamente.
Concluo favoravelmente à Emenda Nelson Ca:rneíro~
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Permito-me lembrar à
Comissão que o tempó regimental permíte ainda o encaminhamento, pois
temos ainda três destaques: 22, 24, 28; de sorte que consulto se há ainda
algum eminente colega que deseje proceder ao encaminhamento desta
emenda. Se não ocorrer dou a palavra ao eminente Relator, para a sua
apreciação final. (Pausa.) Tem a palavra o nobre Senador Tancredo Neves,
para encaminhar a votação.
O SR. T ANCREDO NEVES ~ (Fora do microfone. Inaudível)
público nada mais eficiente para corrigir OS desatirios e abusqs
policiais a não ser na ação enérgica, serena e sempre OpCftTHfiã do Ministério
Públic<1. Mas vejo na emenda de S. Ex• dois inconvenientes com os quais nós,
dificilmente, poderemos nos sintonizar. Primeiro, onde não houver polícia de
carreira. Tenho a impressão de que o pensamento de S. Ex• é d_e que o
Ministério PúblicO poderia Cx"ercer função policial naqueles municípios onde
não houvesse o delegado de carreira ou autoridade de carreira. Porque onde
~ouver polícia de carreira, quer me parecer que o dispositivo seria inócuo no
Brasil, porque policia de carreira, hoje, existe em todos os Estados, até
mesmo nos TerritóriOs Com maior ou menor amplítude, dentro de uma
estruturaçi:io mais ampla, ou mais restrita. Mas a polícia de carreira hojt: está
regulamentada em quase todos, é o que percebo e tenho a impressão que
neste particular a emenda seria (inaudível). Agora, o inconveniente maior que
vejo na emenda do nos_so cole_ga é a conclusão da sua emenda quando diz
assim: "Onde não houver delegado de carreira, designável meinbro do
Ministério Público do Estado que assuma a s_ua direção". Então, nós estamos
transformando um membro do Ministério Público em autoridade policial.
Ele passa a ser Ministério Público e delegado de polícia. Não vejo como
compatibiliz0;1r realmente essas duas atribuições. Acho que a emenda poderia
ser examinada, ser realmente considerada na sua.(io_audível) n_ª parte inícial,
mas na parte final ela me parece chocante, porque não chego a compreender
o Ministério Público assumindo o comando de um inquérito policial; a
responsabilidade deveria ser de um_ inquérito policial para as providências.
di!igências e iniciativas_ que venham a ser reclamadas pela elucidação de um
caso, ou pelu apuração da responsabilidade de um caso.
""Não vejo assim, Sr. Presidente, como nós poderemos aproveitar a idéia
muito nobre. muito louvável, do nobre Senador__Nelson Carneiro.
·~·homem

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas V. Ex• poderá sugerir uma
subemenda c posso aceitar, p-osso até o1colher se V. Ex• tiver_uma sugestão.
Apenas suscitei o debate, mas estou de acordo que se modifique a emenda ..
(Inaudível)
O SR. TANCREDO NEVES ... (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Consulto se há ainda algum
Senador que queira encaminhar a votação. (Pausa.)
Em não havendo, concedo a palavra ao nobre Senador Relator, Murilo
Badaró.
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6- SR. RELATOR (MuriJp BaQarój
President_e,_ a posição é
contrária ã- avocatôria -propoStã rto item 7 do art. 79 (Inaudível) ... porque .nos
Estados onde não há polícia de carreira - e me parece que não existe no
Brasil nenhum -EStUdo que não a possua. Cada Secretaria de segurança tem a
faculdade de indicar um delegado de carreira para acompanhar o inquérito.
Realmente, o argumento capital é este: que se entregar ao Ministério Público
a· função de" -presidir O inquérito, ele mãiS üi.fde compromete no próprio
andamento na justiça, do inquérito policial poi ele presidido, pois elimina-se
a (inaudível) ... do contraditório. -Por outro lado, era possível acomodar aqui
a situação, prevendo um caso excepcional onde não houver a polícia de
carreira, permitir -realmente que _em cará ter excepcional e
fundamentadamente designar_ membro do Ministério Público do Estado para
que acompanhe o seu andamento, e não que assuma a sua direção. Então,
não há Conlo modificar ci parecer inicial. Contrário à emenda do Senador
Nelson Carneiro.
- O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) -

Vou colher os votos.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) -

Tem a palavra V. Ex•

O SR. HUMBERTO LUCENA - Apenas pediria a V. Ex• que
considerasse uma subemenda de redação onsJe se lê: "polícia de carreira",
leia-se "delegado de carreira".
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- V. Ex•, então, apresenta uma
subemenda. A considero e, agora, ratificada a subemenda de V. Ex• pelo
autor da emenda, nobre Senador Nelson Carneiro.
O nobre _ Se~~or Nelson Carneiro aceit~ a s':lp~es-~_ão?
O SR. NELSON CARNEIRO- (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) -

Vamos ordenar a votação.

O SR. RELATOR (Murilo BadaróL- Sr. Presidente, a opinião do
relator é contrária à emenda e à subemenda oferecida pelo nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- E há uma emenda supressiva
também do Senador Tancredo Neves, que é parte final do artigo.
O SR. RELATOR (Murilo Badaró) - Então, Sr. Presidente, seria o
caso, para facilitar o andamento dos trabalhos, que V. Ex• submetesse
primeiramente o corpo da Emenda Nelson Carneiro. Sendo ela aprovada,
então, examinaríamos a subemenda do nobre Senador Humberto Lucena e a
subemenda do nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Creio que não hã outra
forma, porque não podemos submeter a subemenda e a outra subemenda.
Submetemos a emenda, se a emenda for aprovada, porque, se ela for rejeitada
ficam (lrejudicadas as subemendas, o principal arrasta o acessório. Mas se a
emenda foi- acoltiida, então, serão- votadas as duas subemendas.
Então, vou colher os votos com relação à emenda.
O nobre Senador _Nelson Çarneiro, autor?
~O-SR.

NELSON CARNEIRO- Sou favorável.

OSR. PRESIDENTE (Aloysio Chavos) - Favorável.
O nobre Senador Franco Montara. como vota?
O SR. FRANCO MONTORO -

Favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) Neves é favorável à emenda, com restrição.
O Sr. Senador José Fragelli, como vota?
O SR. JOSÊ FRAGELLI -

O Sr. Senador Tancredo

Sou favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) Viana?
O SR. BERNARDINO VIANA -

Sr. Senador Bernardino

Contra.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Sr. Senador Martins Filho?
O SR. MARTINS FILHO -

Favorável.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Sr. Senador Murilo Badaró?
O SR. MURILO BADARO -Contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Sr. Senador João Calmon?
O SR. JOÃO CALMON -

Contrário.

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)
Canelas.?
O SR. BENEDITO CANELAS -

-=-

Favorável.

Sr. Senador Benedito
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O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) -,-Sr. Senador Hugo Ramos?
O SR. HUGO RAMOS - Sou favorâvel, com restrição.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Na forma do Regimento, o
voto com restrição é considerado voto favorável.
Solicito ao Sr. Secretário informar o resultado da votação. (Pausa.)
Foram 9 sim e 3 não, com restrições.
Está aprovada a emenda. Vamos passar à apreciação da primeira
subemenda.
Onde está escrito ••polícia de carreira", faça-se a substituição por
~'Delegado de carreira."
Consulto, de maneira geral, se há divergência. {Pausa.)
Não há divergênéia. Está aprOvada a subemenda.
Passamos à segunda subemenda, de autoria do nobre Senador Tancredo
Neves; supressiva das seguintes expressões: "e designar membro do
Ministério Público do Estado para que assuma a sua direção".
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, como ficaria a redação
da emenda?
O SR. PRESIDENTE (AioySJo Chaves) -A redação da emenda ficaria
nos seguintes termos:
"Avocar, onde não houver polícia, delegado de carreira
excepcional e fundan:entada, inquéritos policiais ein andamento.''
Como vota o_ nobre Senador Nelsori Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, com o maior
constrangimento, sou a favor da subemenda.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio
Neves?
O SR. Tancredo Neves -

Chaves).~. Nobre

Senador Tancredo

Sou favorável.

9

SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)
Barboza?

N9bre Senador Lãzaro

O SR. LÁZARO BARBOZA - Contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Em votação.
Solicito ao Sr. Secretário que seja anunciado o resultado da votação.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Houve empate.
Como Presidente da Comissão, desempato favoravelmente à emenda
supressiva.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, como fica a redação da
emenda?
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Fica assim:
"'Avocar, onde não houver, delegado de carreira excepcional e
fundamentada, inquéritos policiais em andamento."
O SR. LÁZARO BARBOZA ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra pela

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, avocar para quê?
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Isso. não compete à
Comissão resolver. Isso vai resolver a Lei Estadual, porque a lei
complementar é normativa e apenas no sentido geral, e a Lei Estadual
estabelecerá a pro'{idência adequada.
Passamos, então, à emenda n9 22. O autor" do des_taque é o Sr. Senador
Nelson Carneiro.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para prOceder à
leitura da emenda.
O SR. NELSON CARNEIRO- (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Há algum Sr. Senador que
queiriJ. encaminhar a votação? (Pausa.)
Neste caso, concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Sr. Presidente, o Relator mantém
seu ponto de vista contrãrio à emenda, porque realmente ela é desfiguradora
do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Em votação a emenda.
(Pausa.)
Esta rejeitada a emenda.
Passamos à apreciação1io destaque à Emenda nO? 24, de autoria do nobre
Senador Nelson Carneiro, a quem concedo a palavra.
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O SR. NELSON ~CARNEIRO.~ Sr. Presidente, esta emenda também é
de autoria do nobre Senador Hugo Ramos, e foi aprovada pela Comissão de
Serviço Público. t a_quela que assegura aos que estão no exercício da
advocacia, no momento, a continuação desse exercício. A vedação do art. 24,
§ 29, a eles não se aplicaria. E a tese do direito adquirido, o cidadão que está
no uso da advocacía.
Acreditq, Sr. Presidente, que não haja restrições e esta emenda, que se
compatibiliza com todas as leis que tenho visto neste País. Quando se criou a
Ordem dos Advogados se assegurou, até àqueles que exerciam a advocacia
livremente, especialmente no Rio Grande do Sul, o direito de continuarem
exercendo a advocacia até que encerrassem a sua vida ou a sua profissão.
De modo, Sr. Presidente, que esta emenda, tenho eu como uma daquelas
que devem merecer aprovação, e por isso mesmo jâ mereceu a aprovação da
Comissão de Serviço Público. E espero que a Comissão de Constituição e
Justiça faça justíça a esses advogados que continuam no exercício da
profissão-.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Encerrado o período de
encaminhamento de votação, sem manifestação de outros Srs. Senadores,
cOnCedo a_ palavra ao __f!_obre Senador Muril? Badaró, como Relator.
O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Sr. Presidente, esse assunto foi
dos mais _exaw;tiVamente debatidos pelo Relator com quantos se interessaram
por este projeto. E o que mais me impressionou foi o argumento de algumas
categorias Interessadas, exataineiite solicitando que, para a formaÇão
(iriaudível) no caso deste assunto ir aos Tribunais, que a ComissãO apehas
manifestasse a sua adesão à tese de que aqueles que se encontram no exercício
da profissão de advogado ao tempo desta lei teriam o seu direito adquirido,
de resto já protegído pela Constituição.
Portanto, considero que a_ emenda não deve ser aprovada, porque o
assunto jã C:Stã subordinado às garantias co_nstitucionais.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) -

Vou colher a votação.

O SR. '[ ANCREDO NEVES - (Fora do microfone.)
O SR. RELATOR (Murílo Badaró) - Sr. Presidente, não tenho
nenhuma dúvida em aquiescer.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Nobre Senador Murilo
Badaró, um momento. Não sei se o Sr. Senador Tancredo Neves já concluiu.
O SR. TANCREDO NEVES - Já conclui, Sr. Presidente. Apenas
assinalei uma ligeria contradição entre o parecer escrito e o parecer oral
emitido agora pelo nobre Senador Murilo Badaró.
No parecer escrito S. Ex• afirmava taxativamente: "não se trata de um
direito adquirido." Agora o nobre Senador Murilo Badaró declarou que
reconhece que é um direito adquirido regido pela Constituição.
Se esse é o entendimento da Comissão, estamos fixando um elemento
histórico da maior importância (inaudível).
O SR. PRESIDENTE (;Úoysio Chaves)- Devolvo a palavra ao nobre
Senador Murilo Badaró, para concluir suas considerações.
O SR. RELATOR (Murilo Badaró) - SL Presidente, o que se
condícionou na c_onfecção do Relatório foi a exceção dos dispositivos nas
discussões transitóriaS, -deixando em abertõ essa excepdonalidade.
E os representantes do Ministério Público consideram também que isso
desfigura bustante o proje"to, mas· não contestam a circUnstância· de que
aqueles que, de fato, já exercem a advocacia terão já adquiddos os seus
direitos de assim prosseguir.
No exame da emenda da Comissão de Serviço Público, de fato, tem
razão o Sr. Senador Tancredo Neves, o assunto foi tratado dessa forma.
Para efeito de interpr~tação, caso o assunto se encaminhe para decisão
dos Tribunais, entendo que, realmente é esta posição. Trata-se de direito
adquirido e, portanto, submetido aO amparo do art. 153 da ConstítuiçãO.
Atendo à sugestão do nobre Senador Franco Montoro no sentido de
suprimir ess~1 parte, para efeito de não incorporar a emenda no corpo do
projeto, deixando ao livre arbítrio e à interpretação da Comissão.
O SR. HUGO RAMOS - V. Ex•, nobre Relator, permite um aparte?
(Assentimento do orador.) Nobre Relator, a sugestão do nobre Senador
Franco Montoro, de retirar a emenda, porque já está consagrado na
Constituição ...
O SR. RELATOR (Murilo Badaró) -

(Fora do microfone.)

O SR. HUGO RAMOS - Mas, por que não deixar, se jâ estâ
consagrado na Constituição?
Por que razão vamos retirar?
O SR. TANCREDÓ NEVES- (Fora do microfone.)
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O SR. HUGO RAMOS- Compfeendo perfeitamente o pensamento de
V. Ex~ e o pensamento do nobre Relator. Mas sabe V. Ex•, e a Casa também,
sobretudo os membros da Comissão de Constituição e Justiça, que a maté.rla
de direito adquirido é uma rilatéría por demais controvertida na doutrina.
Veja V. Ex• o Tratado de (inaudível), que conhecemos de_cor e sal_teado,
sabemos que precisamente é uma matéria por demais controvertida.
Ora, não há por que razão negar que se coloque no texto da lei uma regra
para confirmar, jã que a interpretação autêntica e-histórica está apenas lã nos
confins da interpretação do problema exegético. Devemos colocar_ para
reafirmarmos a·po~üção que é legítima e que está na Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - A Comissão considera-se
es_clarecida para passar à votação da matéria. (Pausa.)
O nobre Senador Nelson Carneiro vota a favor-da erilenda.
Como vota o nobre Senador Fra_nco Montoro?
O SR. FRANCO MONTORO- Em face da retirada deste texto no
parecer, voto contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) Neves?

Nobre Senador Tancredo

O SR. TANCREDO NEVES- Sr. Presidente, a minha sugestão é a de
que se a _Comissão adotar o parecer - inclusive para constar na ata dos
nossos trabalhos de hoje- de que aqueles membros do Ministério Público
que, na fase da legislação que estamos votando, estejam exercendo a
advocacia têm direito adquirido, nos termos da_ ConstitUição brasileira, não
tenho por que deixar de votar contra a emenda, mas, se a Comissão se negar,
realmente, a aceitar esta sugestão, tenho que votar favoravelmente à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aioy_sio Cha,es) - Como President~ da
Comissão, eu nil! permitO pon-derar que esta matéria não deve ficar -implfcita,
deve ficar explícita.
Se a Comissão assim reconhece, como declara V. EX ag, não deve
constar apenas da ata, nem do registro de notas eletrônica_s, deve const().r
expressamente no parecer e na lei. Não há por que ficar implícüo, não há por
que ficar subentendido, é uma matéria- que-- deve ficar perfeitamente
explicitada. ~. data renla, apenas para encaminhamento desta apreciação,
uma observação que faço.
O'SR. TANCREDO NEVES- Muito oportuna a intervenção de V.
Ex•, mas como estou convencido de_que a emenda Nelson Carneiro venha a
ser rejeitada, estou, pelo menos, preocupado em reservar o que me parece um
direito líquido e certo daqueles que possam, amanhã, ser vítimas de uma
interpretação,- -sob o fundamento de que foi- a própria ComiSsão de
Constituição e Justiçã do Senado que desreconheceu o direito adquirido
desses profissionais.
O SR., PRESIDENTE (Aioysio Chaves) perguntar, como vota V. Ex~?

Em conclusão, permita-me

O SR. TANCREDO NEVES- Voto pela emenda.
O SR. PRESIDENTE Barboza?

(Aioysio Chaves) -

Nobre Senador ""ázaro

O SR. LÁZARO BARBOZA -Sr. Presidente, tenho uma divergência
profunda em relação a esse problema:
Sendo esta uma Lei Orgânica do Ministério Público, que dá ao
Ministério Público, inclusive, paridade com a magistratura, que se concede
ao Ministéiro Público se custe conferir maior independência, maior riliO de
atuação, _a miffi, :Sr. Presidente, não me convence o argumento de que o
membro do_ Ministério Público que advogue possa contin~ar advogand-o em
virtude de um direito adquirido. Por isso sou contr;l""_a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) Lucena?

Nobre Senador Humberto

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sou favorável.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) Calmon?
O SR. JOÃO CALMON -

Nobre Senador João

Sou favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) Badaró?
O SR. RELATOR (Murilo Badaró) emenda.
O SR, PRESIDENTE (Aloysio Chaves) Viana?
O SR. BERNARDINO VIANA -

Nobre Senador Murilo

Sr. Pi-esidente, sou contra a
Nobre Se.nador Bernardino

Sou contra a emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Nobre Senador José
Fragelli?
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Sr. Presidente, quero fazer uma pequena
declaração de voto. Voto contra a emenda, por duas razões. Primeiro, porque
pelo fato de questão de direito adquirido ser questionável é uma questão
mesmo de alta indagação, como muito bem realçou o ilustrado Senador
Hugo Ramos, acho que é uma matéria que deve ficar afeta à decisão do Poder
Judiciário, mais tarde,
Em segundo lugar, porque, Sr. Presidente, nós vamos estabelecer uma
distinção entre aqueles que têm esse difeito ou pseudodireito adquirido e os
membros do Ministério Público que não poderão exercer a advocacia.
Acho essa uma posição muito falsa para podermos votar a favor da
emenda.
Por isso sou contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Nobre Senador Benedito
Canelas?
O SR. BENEDITO CANELAS -Sou contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Nobre Senador Hugo
Ramos?
O SR. HUGO RAMOS - Sr. Presidente, quero fazer apenas uma
ponderação. o· art. 24, n"' 2, do projeto proíbe a prática da advocacia. Eu
retirei uma emenda supressiva minh.a, no meu substitutivo, admitindo que
Lodos os procuradores devem advogar, porque considero que a advocacia é
um lastro de conhecimento e de cultura necessáriO para o exercício da própria
atividade do_ Ivtinis_tério Púb_lico. E, por causa disso, fui a um ex-membro do
Ministério, que é Ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem fui indagar
da legitimidade ou nãO da mínha emenda e recebi dele a aquiescência de que,
efetivmaente, deveriãm os proCuradores, os membros do Ministério Público
advogar.
Fico com a emend~ porque, parcialmente, chego ao meu objetivo.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves) - Todos os Srs. Senadores jâ
votaram, vai-se proceder ao resultado da votação. Antes, porém, desejo
declarar que sou contra a c;::menda e vou justificar brevemente o meu voto:
Voto contra a emenda porque há equiparação do Ministério Público à
Magistratura e, desde que se dá as mesmas vantagens de ordem financeira em
matéria de remuneração à Magistratura, não se justifica eSSa disparidade, e
esta lei criaria uma anomalía porque, na realidade, teríamos dois Minístérios
Públicos: um advogado e outro ilão advogando.
O SR. TACREDO NEVES- Sr. Presidente, o objetivo da equiparação
do Ministério Púb[ico à Magistratura não é assim tão rigoro-samente definido
na lei. Tanto assim cjt.ie a lei permite ao representante do Ministério Público
exercer até atividade eletiva, exercer outras funções de magistério; outra-s
funções negadas à Magistratura. De maneira que precisamos interpretar o
princípio em termos.
O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves):- IÕ, mas V. Ex• verifique aqui
que, além de estabelecer a equiparação, ainda concede essa vantagem
adicional que acaba de invocar. E_Qt_ão, ela é mais um argumento contra a
emenda.
Mantenho, portanto, o meu voto e o justifico dessa forma.
Está rejeítãda a emenda.
O SR. TANCREDO NEVES- Mas,a Sr. Presidente, pediria a palavra
pela _ordem, que a minha sugestão ficasse -constando da pauta, que a rejeição
da emenda não implicaria em reconhecer a carência de direito líquido e certo
já adquirido pelos titulares da função.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chave) - Mas esta matéria estã
prejudicada pela votação e aprovação de uma emenda que era uma emenda
que dispunha de maneira expressa ~obre o assunto.
Agora, a manifestação dos votos, no encaminhamento desta matéria e da
sua votação, na Comissão, constarã sempre do registro da Comissão-.
Passaremos, agora, à emenda nl' 28, para a qual requerem destaque o
nobre Senador Nelson Carneiro e o nobre Senador Hugo Ramos.
Concedo a palavra ao autor_ 9o primeiro destaque, Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
lamento _estar prolongado o debate deste projeto, que despertar tanto e tão
justificado interesse. A melhor prova é que esta semana era do meu dever
ficar no Rio, por outros compromissos políticos, mas vim esta manhã apenas
para votar este projeto e regressarei esta tarde. Não queria que, sem a mínha
intervenção, esta Comissão pronunciasse o seu voto.
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O que aqui se sugere é que o Estado-membro, ao dispor sobre seus
representantes em juízo, aos quais se aplicam eis artigos 18, 45, 57 desta lei,
"poderá cometer aos integrantes do Minhtéfío-Público, supletivãme-nte, o
exercíciO das correspondentes atribuições". APenas se dá uma facúJdad_e aos
Estados, "poderá cometer aos integrantes." Portanto, não é uma irriposição,
nãO cria nenhuma restrição à ação do Poder-ExecutiVo, Se entrega ao Poder
Executivo o direito de, quando quiser, "cometer aoS intergrandes- do
Ministério Público, supletivamente, o exercício das correspondentes
atribuições."
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- A lei, V. Ex• bem acentuou, é
de caráter geral, normativo. Cada Estado a complementará na forma que
julgar necessário.
Concedo a palavra ao nobre SenadO-i Hugo Ramos.
O SR. HUGO RAMOS - Sr. Presidente, faço um apelo ao nobre
Relator que acolha a emenda apresentada, já que estamos dentro do mesmo
princípio elaborado Por S. Ex• e que é o fundamental neste projeto é a
assemelhação dus atividades, quer da Magistratura, quer do Ministério
Púb!i~o. No caso em espécie, a assemdhação é rriais "do ·que eViden-te.
O SR. RELATOR (Murilo Badaró) -

Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Concedo a palavra ao nobre
Relator.
O SR. RELATOR (Murilo Badaró) - Sr. Presidente, esta emenda foi,
certamente, uma das matérias que mais chamaram a nossa atenção. Fico
tendente a aceitar o apelo do Sr. Senador Hugo- Ramos, para que nós,
inclusive, tenhamos um pouquinho mais de tempo, até que o projeto vá a
plenário, para reexaminarmos o assuntç em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) =Quer dizer que V. Ex• acolhe,
emenda, sem prejuízo da posição que possa tornar no plenário?
O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Exalo, sem. prejuízo da posição
que possamos tomar no plenário, porque precisamos, realmente, de tempo
para examinar este assunto.
Então, passo o parecer, nesta parte, para opinar favoravefmente.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves) - Neste caso, paréCe que não
há divergência no seio da Comissão. Em sendo assim, proclamo o resUit-adÕ:a emenda foi aprovada, por unanimidade, pela Comissão, -coril os
esclarecimentos aduzidos pelo Sr. Senador Relator.
Agradeço aos Srs. membros da Comissão a valiosa colabOração e
declaro encerrada a reunião.
COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
3• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 3 DE. MARCO DE 1982.
Às nove horas e trinta minutos do dia três de março de mil novecentos e
oitenta e dois, na Sllla de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre
Costa, no Anexo das Comiss-ões, sob a presidência do Sr. Sen:idor Aloysio
Chaves, Presidente, reúne-se a ComisSão de Cõrisilttiiçãã. ii JuStiça,- cOin a
presença dos SrS. Seri'adores Bernardino Viana~ Raimundo Parente,
Humberto Lucena, João Calmon, Benedito Caitelas, Lenoir Vargas, Leite
Chaves, Murilo Badaró, Nelson Carneiro, José Fragelli, MoaCyr DãJia--e
Hugo Ramos.
Deixam de comparecer, por motivo jusüficado, os Srs. Senadores
Amaral Furlan, Franco Montoro, Orestes Quércia e Tancredo Neves.
Havendo número regirriental, o Sr. Presidente declara abertos os
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada.
Não há expediente a ser lido e o Sr. Presidente dá início à apreciação das
matéria-s ·constantes da pauta, sendo relatadas ãs segUíntes prOposições:
I) Projeto de Resolução da COffiiSSão de Economia à Mensagem n9 398, de
1981, do Sr. Presidente da República, que "autoriza a Prefeitura Municipal
de Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 o montante de sua dívida
consolidada interna". Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não hã debates e a CQJTiiss_ão aprova, por
Unanimidade, o parecer do Relator. 2) Projetas de Resolução da Comissão
de Economia -àS Mensagens n9S 3-61 e 363, de 1981, do Sr. Presidente da
República, que autorizam as Prefeituras MunicTpars de Caxias do SUl (RS) e
Curúíba (PR) a elevar o montante de suas dívidas consolidadas internas em
Cr$ 945.617.624,10 e 288.499.100,00, respectivamente. Relator: Senador
Lenoir Vargas. Pareceres: favoráveis por constituCiOnaiS e jurídiCos. Não há
debates e a Comissão, por unanimídade, aprova os pareceres oferecidos pelo
Relator. 4) Projeto de Resolução da Corriissão de Economia à Mensagem n9
351, de 1981, do Sr. Presidente da Repúõlica, que .. autoriZa o GOverno da
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Es~ãdo de Goiás- ~é~ar -eniCrS l::Ss6.7QO~OOu,oo ~ ~Ontante de sua dívid.
consolidada int_erna". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer:
favorável. por constitucional e jurídico: Em discussão o -parecer;· o Si:Senador Humberto Lucena pede vista do projeto e a -presidência -defere o
pedido de _Sua Excelência . .5) Projetes cte Resolução--ela Comissão de
Econo~ia, às Mensagens n"'s 399 "e_408, de 1981, do Sr. Presidente da
República, autorizando a Prefeitura Municipal de Juazeiro (BA)_e o Governo
do Estado de São Paulo a elevareffi o montante de suas dívidas consolidadas
internas em CrS 522:770.000,00 e Cr$ 2.022.956.612,82, respectivamente.
Relator: Senador Bernardino Viana. Pareceres: favoráveis, por
constitucionais e jurídicos. Não há debates e a Comissão, por unanimidade,
aprova_ os pareceres do Relator. 6) ProjeteS de Resolução da Comis-são de
Economia _às __ Mensagens n'i's 327, 328, 329, 384 e 388, de 1981, dO- Sr.
Presidente da República, que autorizam o Goverrio do Estado de MatO
Grosso, o Governo do Estado de Alagoas e a Prefeitura Municipal de São
Paulo (SP) a elevarem o montante de suas dívidas consolidadas internas em
Cr$ 155.363.000,00, 551.515.500,00, 33.305.000,00, 493~771.000,00 e
7.296.572.730,40. Relril6r: Senadcir- Benedito- Canelas. Pareceres: favoráveis,
por constitucionais e jUrídicos. Não há debates e os pareceres são aproVados
por unanimidade. 7) Projeto de Resolução da Comissão- de Econonlia à
Mensagem fl'i' 403, de 1981, do Sr. Presidente da República, que "autoriza a
Prefeitura Municipal de Patu (RN) a elevar em CrS 9.691.100,00 o montante
de sua dívida consolidada interna". Relator: Senador Raimundo Parente.
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 8) Projeto- de
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'i' 375, de 1981, do Sr.
Presidente da República, que .. autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo
Cândido (MG) a e)evar em CrS !8.296.950,00 o montante de sua dívida
consolidada interna". Rela~or: _Senador Murilo Badaró. Parecer:_ favorável,
por constitucional e_ jurídico. Não há debates e o parecer do Relator é
aprovado por unanimidade. 9) ·Projeto de Lei do Senado n'i' 194, de 1980, que
'"cria horário especial, em cadeia nacional de televisão, para a retransmissão
o_brígatória do noticiário relativo às atividades do Congresso Nacional".
Relator: Senador Leite Ch~v~s. Par_ecer: favorável, por constitucional e
jurídico, inclusive, quanto ao mérito da matéria. Em discussão o parecer, o
Sr. Senador Nelson Carneiro sugere que se faça como a TV alemã, onde os
trechos divulgados são selecionados pelas Mesas do Congresso daquele País.
Em seguida é concedida a palavra ao Sr. Senador Moacyr Dalla, que pede
vista -do projeto, e a presidência defere o pedido de Sua Excelência.
10) Projeto de Lei da Câmara n' 82, de 1981, que "altera o artigo 280 da Lei
n't-5.865i,~-de l r de janeiro de- 19-73 - CÓdigo de Processo Civil. Relator:
Senador Humberto Lucena. Parecer: favorável, quanto ao mérito. Em
disc~ssão o_ parecer, o Sr. Senador Nelson Carneiro, nas considerações que
tece, declara que o projeto não traz nenhuma contribuição nova à Lei em
vigOr, razão por que vota contrariamente a6 mérito da proposição.
Encerrada• a discussão, o Sr. Presidente submete o_ parecer do Relator à
votação, sendo o mesmo aprovado, com voto vencido, quanto ao mérito, do
Sr. Senador Nelson Carneiro, nos termos da declaração que faZ. 11)- Projeto
de Lei da Câmara n'i' 67, de 1981, que "dá nova redação ao§ 49 do art. 662 da
Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador Humberto Lucena.
Parecer: favorável. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Nelson Carneiro
declara que o projeto, se transfofmadÕ em lei, criará dificUldades à Justiça do
Trabalho. Vota, apesar das observações que faz, com o Relator. Encerrada a
discussão, o Sr. Presidente submete à votação o Parecer, sendo o mesmo
aprovado, por unan!mídade. 12) Projeto de Lei da Câmara n9 15, de 1981,
que "acrescenta parágrafo ao artigo 129 do Código Penal, instituído pelo
Decreto-lei nt:> 2.848, de 7 de dezembro dC 1940". Relator: Senador Leite
Chaves. Parecer:_ favorável, por consti~ucional e jurídico, inclusive, quanto.ao
mê-ríto. ~m discussão o parecer, o Sr. Semidor Murilo Badaró indaga à
presidência sobre a competência da Comissão para apreciar o mérirO da
matéria, no que é devidamente informãdo pela presidência. Em seguida, o Sr.
Senador Nelson Carneiro solicífã-esclarecimentos sobre a distribuição do
projeto pois, ·a seu ver, d6-veria ser ouvida a Comissão de Saúde. Encerrada a
discussão, a Comissão aprova proposta oral formulada pelo Sr. Senador
M urilo Badaró, solicitando audiência daquele órgão técnico da Casa, sobre a
matéria. A presidêncía -declara qUe fará curriprír o deliberado pela Comissão,
enviando o projeto ao exame da douta ComissãO de Saúde. 13) Projeto de
Lei do Senado n9 202, de -1980, que .. proíbe a ãquisiÇão de imóveis rurais ilos
casos que especifica e dá outras providências". Relator: Senador Leite
Lhaves. Parecec favorável. por constitucional e jurídico. Em discussão o
parecer, o Sr. Senador Hugo Ramos pede vista do projeto e solicita que seja
anexado ao processo todo o teor das notas taquigrâficas do pronunciamento
feito rei~ F.elator, o Sr. Senador Leite Chaves, Sobre a matéria. A piesidência
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defere o pedido de Sua Excelência. Por solicitação do Relator, o Sr. Senador
Murilo Badaró, é adiada a apreciação do seu parecer sobre o Projeto de
Resolução da Comissão_de Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de
ltuiutaba (MG) a elevar em Cr' 522.770.000,00 o montante de sua dívida
consolidada interna. Face a ausência dos Relatores, respectivamente, os Srs.

Senadores Tancredo Neves, Aderbal Jurema e Franco Montoro, a
presidência determina o adiamento da apreciação dos seus pareceres sobre as
seguintes proposições: Projeto de Resolução da Com.is_são de Economia sóbre
a Mensagem n• 360, de 1981; Projeto de Lei do Senado n• !15, de 1981;
Projeto de Lei da Câmara n'i' 79, de 1981; Projeto de Lei da Câmara n'>' 25, de
1978; Projeto de Lei do Senado n• 258, de 1980; Projeto de Lei do Senado n•
64, de 1981; e, Projeto de Lei do Senado n9 \23, de 1981-Complementar. Com
relação aos projetas incluídos na pauta, cujos pareceres são contrârios e os
seus autores membros da Comissão, a presidência acolhe e submete a votos
sugestão fcíta pelo Sr. Senador Humberto Lucena, no sentido de que havendo
um adiamento da apreciaçilo dos pareceres, em razão da ausência do autor da
proposição, as matérias voltem à pauta da reunião seguinte e sobre elas a
Comissão delibere, com ou sem a presença dos respectivos signatários. A
proposta é aprovada e a presidência determina a inclusão na pauta da
próxima reunião dos seguintes projetas, cuja apreciação dos pareceres é
adiada: Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1981, do Sr. Senador Franco
Montoro; Projeto de Lei do Senado n9 79, de 1981, do Sr. Senador Orestes
Quércia; Projeto de Lei do Senado n9 35, de 19~1, do Sr. Senador Leite
Chaves; Projeto de Lei do Senado n9 127, -de t98ú~- do Sr. Sen"iidO!- O!estes
Quércia; Projeto de Lei do Senado n9 347, de 1979, do Sr. Senador Leite
Chaves: e, Projeto de Lei do Senado n9 269, de 1977-Complementar, do exR
Senador Osires Teixeira, com vista ao Sr. Senador Hugo Ramos, adiado face
a ausência do Relator, o Sr. Serlador Franco Montoro.
Nada mais havendo a tratar, encerraRse a reunião, lavrando eu!_ Daniel
Rcls de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
4• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE
1982.

Ãs nove horas e trinta minutos do dia dez de março de mil novecentos e
oitenta e dois, na Sala de reuniões da Comissão, na Ala_ Senador Alexandre
Costa, no Anexo das Comissões, Sob a presidência do Sr. Senador Aloysio
Chaves, Presidente, reúneRse a Comissão de ConstituiÇãO e Justiça, com a
presença dos Srs. S~_nadores Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Amaral Furlan,
Moacyr Dalla, Bernardino Viana, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Nelson
Carneiro, Tancredo Neves e José Fragelli.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado_res Hugo
Ramos. Raimundo Parente, Leite Chaves e Orestes Quêrcia.
Em substituição aos Srs. Senadores Hugo Ramos e Raimundo Parente,
do PDS, comparecem os Srs. Senadores Joã.Q__Cfljmon e Almir Pinto.
comparecem mais os suplentes Benedito Canelas, Martins Filho e Aderbal
Jurema, do PDS, e o Sr. Senador Mendes Canale do PP.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada.
Em seguida, o Sr. Presidente faz a leitura de expediente recebido da
Mesa, em que o Sr. Senador Humberto Lucena, líder do PMDB, indica o Sr.
Senador Dirceu Cardoso para substituíRlo, como integrante da Comissão, na
qualidade de titular, O Sr. Presidente dá as boas vindas ao Sr. Senador Dirceu
Cardoso e comunica a Sua Excelência que já lhe distribuiu projetas para
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relatar. Pede a palavra o Sr. Senador Itamar Franco e discorre sobre a
tramitaçãO do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980, e do Projeto de
Resolução n9 109, de 1980, ambos de sua autoria. Nas considerações que faz,
o Sr. Senador Itamar Franco mostra a correlação das referidas proposições
com a Mensagem de inºic~9ão do Sr. Alfredo Buzaid para exercer o cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal, primeiro item da pauta. Concluindo,
o Sr. Itamar Franco solicita à presidência que coloque em discussão e votação
o Projeto de Resolução n'i' 109, de 1980, antes, portanto, da apreciação da
Mensagem n'i' 23, de 1982, do Sr. Presidente_ da República. Em discussão a
preliminar levantada pelo Sr. Senador Itamar Franco, o Sr. Senador Dirceu
Cardoso maníf~staRse favor:avelrnente à proposta de Sua Excelência, por
-entender se"r da maior importância o indicado vir problemática jurídica do
-País. bem comO fãlai- de sua atuação no gOverno revolucionârio de que fez
parte, quando titular da Pasta da Justiça. Concluindo as suas considerações,
o Sr. Senador Dirceu Cardoso requer a inclusão do Projeto de Resolução n'i'
109, de 1980, na pauta da presente reunião, para apreciação em primeiro
lugar, portanto, antes da Mensagem Presídencial, solicitação que recebe o
apoio do autor da proposição, o Sr. Senador Itamar Franco. A presidência,
tendo em vista decisão anterior da Comissão, e ausência do Relator da
matéria, o Sr. Senador Hugo Ramos, declara ser impossível atender ao
requerido pelo Sr. Senador Dirceu Cardoso e determina a inclusão do projeto
na pauta da próxima reunião. Em seguida, o Sr. Senador Dirceu Cardoso
aborda a situação partidária do Sr. Senador Hugo Ramos, recentemente
desligado do PDS e solicita que- 0 Si-. Presídente designe outro Relator. A
_presidência acolhe a sugestão do Sr. Senador Dirceu Cafdoso e designa o Sr.
Senador Lenoir Vargas para emitir parecer sobre a matêria. O Sr. Senador
Murilo Badaró pede a palavra e declara cOnsiderar o Projeto do Sr. Senador
ltamar Franco da mais alta importância, porém acha_ inoportuna a sua
apreciação na presente reunião. Pede a palavra, novamente, o Sr. Senador
Dirceu Cardoso e propõe o adiamento da apreciação da Mensagem por 24
horas. Em seguida, o Sr. Senador Lenoir Vargas fa~ algumas ponderações a
respeito do assunto em debate e a situação do Sr. Senador Hugo Ramos, que
considera membro da Comissão, porêm se-cOloca à_disposição da Presidência
para cumprir a missão que lhe é atribuÍda, pois dela não se furta, e pede prazo
para eXaminar a ffiatéria. Prosseguindo, o Sr. Presidente submete a votos a
proposta formulada pelo Sr. Senador Dirceu Cardoso, de adiamento, por 24
hor<~s, d<~ apreciação da Mensagem n9 23, de 1982, do Sr. Presidente da
República,_ Submetendo à apfovação do Senado Federal o nome do Sr.
Alfredo_ Buzaid para exerC_er- o cargo de Ministro- do Supremo Tribunal
Federal. vOtam 'SIM" os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Dirceu Cardoso;
José Fragelli e Mendes canale; e votam "NÃO" os Srs. Senadores Lenoir
Vargas, Murilo Badaró, Amai-ai Furlan, Moacyr Dalla, Bernardino Viana,
João Calrnon e Almir Pínto. A proposta é rejeitada e o Sr. Pre_sidente
suspende a reuniã_o p9r_dois minutos a fim de que as pessoas presentes deixem
o recinto. Reaberta a reunião, ê a mesma transformada em secreta, para
apreciação do Relatório do Sr. -Senador Moacyr- Dalla sobre :i Mensagem
Presidencial constar\ te o it6rn um da pauta. Tornada pública a reunião, o Sr.
Presidente comunica ter concedido vista do processo ao Sr. Senador Franco
MÓntoro, e atendendo solicitação de Sua Excelência, determina o adiamento
da apr-eciação das demais matérias Constantes da pauta dos trabalhos, e
encerra a reunião, a fim de que os Srs. Senadores possam comparecei- à
Sessão do Congresso Na~lonal onde s'e ac~~_em fase de votação Proposta de
Emenda à Constituição.
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata. que lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
4
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1 - ATA DA 14• SESSÃO, EM 15 DE MARÇO DE 1982

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1-0ficios do Sr. !<;o-Secretário da Câmara-dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguín{es prOjeto.S:
-Projeto de Lei da Câmara n• 1/82 (n' 5.495/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a
criação de municípios no Território Federal de_Roraima, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 2782 (n•· 5.61"7/81, na Casa de ori,gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera disposições da Lei n<.> 5.887, de 31 de maio de 1973, referentes aoregfmejurídico
do Diplomata.

1.2.2- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Seriado o'? 17, de 1982, de autoria da Sr• Senado~
ra Laélia Alcântara, que altera artigos do Código Civil (Lei n\13 ..071, de 19
de janeiro de 1916), com as alterações posteriores.
1.2.3 - Comuni~ação da Presidi'ncia
-Recebimento do Aviso n'i' 62/82, do Sr. Presidente do Tribunal de
Contas da União, encaminhando ao Senado o quadro de resumo das
sanções aplicadas no período de 26 de janeiro a 18 de fevereiro de 1982,
bem como a discriminação dos recursos providos no mesmo período por
aquela Corte de_ contas.
1.2.4 Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME- Reedição da obra Três Est.adistas:
Rui Nabuco --Rio Branco, ·de autoria do Senador Luiz Viana Filho.
SENADOR E VELAS/O VIEIRA- Anâlise crítica do Governo Figueired_o ao ensejo do transcurso do sel.! terceiro aniversârio.
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA-· 3• ano do Governo do Presidente João Figueiredo.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Considerações sobre a matéria objeto de artigo, inserta no "Jornal do Brasil'_', sob o título Procuradores reclamam das pressões.

"

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n9 114/81- C_omplementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n'il 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerÇLÍS do direito tributário, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'il 13/79_, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a conCessão de aposentadoria especial para o
comerciário, 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 modifica dispositivO da Consolidação das Leis do _Trabalho
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam~
bém integre a remuneração. Vota~ão adiada por falta de quornm.
- -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. Vota~ão adiada por falta de quornm.
-Projeto de Lei do Senado n9 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 o'? 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n'? 5.480, de lO de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 13'?-salário devido aos trabalhadores
avulsos. Votacào adiada por falta de quorum.
- P'rojeto de Lei do Senado n'? 362(79, de autoria do Senador Hum~
bt!rto Lucena, que altera dispositivo da Lei o'? 6.718, de 12 de novembro de
1979. Discussão sobrestada por falta de: quonmz para votação do Requerimento n' 33/82.
-Projeto de Lei do Senado o"' 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contábil, e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quonan para votação do Requeri~
men to n' 35/82.

1.4- DISCURS0S APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR HUGO RAMOS- Artigo da Sr• Sandra Cavalcanti
publicado em órgão da Imprensa carioca, intitulado '"Vamos arrumar a
casa".

SENADOR ADERBAL JUREM A- Telex recebido do Governador
Ary Valadão, enfatizando a necessidade da brevidade da apreciação, pelo
Senado, de pedido de empréstimo formulado pelo Estado de Goiás.

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Reivindicando do Ministro
da Justiça providêncíaS no sentido de assegurar o pleno exercício da Câ~
mara Municipal de Alagoinhas-PB, interditada por força policial do Estado.

SENADOR ALMIR PINTO- Medidas a serem adotadas pelo Governo Federal visando manter a viabilidade do PROÁLCOOL como al~
ternativa energética.

SENADOR JOSE LINS- Observações sobre o assunto objeto do
pronunciamento do Sr. Henrique Santillo, feito na presente sessão.

SENADOR AGENOR MliRIA ...,.-Situação da classe trabalhadora
do País, diante do m-Odelo econÓmico adotado pelO GOverno~
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SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da implantação da tarifa única nos transportes coletivos urbanos do País.
SENADORA LA ELIA DE ALCÂNTARA- Apelo à Secretâria de
Educação do Governo do Distrito Federal, em prol do atendimento dos
reclamos dos professores optantes da Fundação Educacional de Brasília.
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1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Referente à realização amanhã de sessão especial do Senado destinada a reverenciar a memória do ex-Senador Adalberto Sena.
1.6- ENCERRAMENTO

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 12-3-82
3- RETIFICAÇÃO
Ata da 8• Sessão, realizada em 8-3-82.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Política energética brasileí-

ra.

4- MESA DIRETORA

SENA DOR CUNHA LIMA - Pensamento da classe trabalhadora
do Estado da Paraíba, a propósito das recentes medidas governamentais
na área da Previdência Social.

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 14~ SESSÃO, EM 15 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. GILVAN ROCHA, CUNHA LIMA, JORGE KAUJME E ALI\IIR PINTO
ÀS14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto Silva
- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena -Aderbal
Jurcma - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Lourival
Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- _Luiz Viana- João Cal~
mon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto-_Hugo Ramos -_Amaral Furlan
-Henrique Sanfíllo- José Fragelli- Evelásio Vieira-;- Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus Tniciamos nossos trabalhos.
O Sr. lV~Secretário procederá à leitui-a do -Expediente.
E lído o seguinte

EXPEDIENTE

O FI CIOS
Do Sr. f9-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I, DE 1982
(N• 5.495/81, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza a criação de municípios no Território Federal de Roraima e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. IV Ficam criados, no Território Federal de Roraima, independentemente de comprovação dos requisitos previstos na Lei n9 6.448, de 1 I de outubro de 1977, os Municípios de Mucajaí, Alto Alegre, São João da Baliza,
Bonfim, Normandia e São Luiz.
§ 19 Os limites da ãrea de cada um dos Municípios criados por esta lei
serão fixados em decreto do Poder Executivo.
§ 2~> Só a lei poderã alterar os limites da área do Município, fixados nos
termos do parágrafo anterior.
Art. 2~' A instalação dos Municípi-os criados por esta lei far-se-á de
acordo com a Lei n9 6.448, de 11 de outubro de 1977, após as eleições dos Vereadores, a serem realizadas, simultaneamente, com as eleições municipais em
todo o País.
Art. 39 Os Municípios criados pelo art. 19 desta lei, cujos Prefeitos serão, desde Jogo, nomeados pelo Governador do Terrítório, continuarão pertencendo à Circunscrição Judiciária do Município de origem, até que lei especial disponha sobre a criação das respectivas Circunscrições Judiciárias.

§ 1?
I-

Os Prefeitos nomeados poderão:
expedir a tos necessários à instalação e à administração do M unicí-

pio:
I I - propor ao Conselho Territorial, com aprovação do Governador do
Território Federal, a criaÇãO de tabda provisória de pessoal;
III- nomear, dispensar e punir, na forma da lei, o pessoal de que trata
o inciso anterior;
IV- solicitar, com aproV"a:ção do Conselho Territorial, recursos do Território Federal~
V- celebrar" acOrdos, convênios e contratos, para execução de serviços
e obras municipais;
VI- submeter à apreciação do Conselho Territorial, com a assistência e
a aprovação do Governo do Território Federal, o plano anual das atividadcs
administrativas a serem realizadas durante cada exercício que preceder a instalação dos Municípios, discriminando-se a receita e a despesa estimadas
para esse firri;
VIl- apficar, no que couber, a legislação do Município de origem.
§ 2~' A receita tributária ou originária, arrecadada na ái-ea dos novos
Municípios, será neles aplicada, para efeito da execução do plano anual referido no inciso VI do § }9 deste artigo.
§ 3v A prestação de contas dos Prefeitos, referente a cada çxercício que
preceder a instalação dos Municípios, serã feita ao Conselho Territorial.
§ 411 As contas do exercício imediatamente anterior ao da instalação dos
Municíp-iOS SàãO submetidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
de sua instalação, ao julgamento das Câmaras de Vereadores eleitas simultaneamente com as dos demais Municípios do Território.
Art. 49 Os subsídios dos Prefeitos nomeados serão fixados pelo Governador do Território Federal.
Art. 59 O Tribunal de Contas da Unfão, desde que solicitado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, disporá sobre as quotas do Fundo de Participação, quando devidas aos Municípios criadoS de
conformidade com esta lei.
Art. 611 ~ Salyo as exceções previstas nesta lei, aplicam-se aos Municípios
criados pelo art. 111 desta lei as disposições da Lei n9 6.448, de li de outubro
de 1977.
Art. 7~' Esta lei entra em vígor na data de sua publicaçãO.
Art. 81' Revogam-se as disposições em contrário.

MJ!lNSA.aEM

N. 0 474," DE 1981,

Excelentlsslmo.s Senhores Membros oo Congresso Nacional:
Nos termos oo art. 51 da Constituição, tenho a honra de subpleter- à elevada deliberação de Vo.ssa Excelências acompanhado
tie Exposição de MiOtlvos oo Senhor Mlnlstro de EstÓdo do Interior
o anexo Projeto. de Lei que "autoriza· a criação de Municipios n~
Território Federal de Roraima e dá outras providências".
Bras!J!a, 4 de novembro de 1981. - Aureliitno

Chav.,._

• ................... -. . . . . . . . . . . . . ., •• - •••• ~ ...... 7 ••• ;. . . . . . . . . . . . . . ..
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EXPOSlÇAO DE MOTIVOS N.0 064, DE 3 DE AGOSTO DE.1981,
Parágrafo único. O nome do Município será o de. sua sede,
iDO SENHOR MINISTRO DE EST.IIIDO DO lN'I'ERIOR. ·
que terá a eategoria de Cidade, e o Distrito .designar-se-à pelo nome
da respectiva sede, que· terá a categoria de vila.
IExceleiltíss!m.o Sel:llh.or Presidente da República_:
Ari. 3.0 Mantidos os atua.is Municípios, são requisitos _miniTenho a hon.ra de encaminhar à el~v·a.da consideração de
mos para a. criação de novos:
Vossa Excelência. o Anteprojeto de Lei· anexo, que autoriza a
I - população estimada superior a 10.000 (dez mi!) habitantes;
criação, no Terri.tórlo Fect.era.L de R<:>raim.a, dos Municlplos de Muca:ja!, Alto Alegre, São João da Baliza e Bonfim.
.
l i - eléitóracto não inferior a 10% (dez por cento) da popu2. O Ter.ritório Federal de Roraima, última fronteira de exlação;.
pansão na c!ireção norte do _Pais~ passa por ptOfundas transfOJ."m - centro urbano com nú;r:ner'o de :. r~$idêncla.s superior a
mações nos campos econômlco, social e po;títico, em decorrência
500 (qUinhentas);
de suas potencialidades n!ktural$ e de acei)lu.a.dg .fluxo. migratório,
.IV - reoel;ta trilmtána anual não Inferior à menor quota do
o que torna insatisfatória. a sua atU<tl cl!stribuição espacial, çomFundo de Partic!pação·dos Municlpios, distribuída, no exercício anpreendend.o, apenas, os Municfpios de Boa Vistà e CaracarSá_- rest~rior, __ a_ qualquer ou~ro Mun~cípio do País.
r>ectivamente com as extensas áreas de 96.501 e 123.603 km•.
§ 1. 0 Os -Municípios e Distritos_ somente poderão ser criados
;, .. Essa divisão já não atende convenientemente .às nooe.sem lei a ser votada no ano anterior à.s eleiç.ões municipai.s, para
sidaães da ocupação territorial, tornand-o-se, por outro lado, iln-nraticável a: presença consta.ute _do Goveorno do .T.eJ."'.r:itórlo _.nos
vigorar a partir de janeiro do ap.o s~~inte.
diversos conglomerados humanqs que surgem naquela _re.2ião.
§ 2.0 O processo de criação do Município terá inicio mediante
4. Com a criação dos quatro Municípios, orà pret~ndlda, I>Orepresentação dirigida ao Governador _do Ter~itóriot assipada, no
d-erá o Governo de Roraima· Interiorizar a adn;l.lnistração goverminlmo, por um quinto do número de-·eleltores residentes ou donamental, criai distritos e dar:-lhes 'condições de_ cuida:r dos -_.seus
miclllados na área que se deseja desmembrar.
próprios interess-es, através de ad-equada actministração, que será
§ 3.0 Não será ç_riado D.ovo Municí_pio, desde Que esta medida
exercida de maneira mais racional e eficaz.
.
_ _ _ _: _
importe. parti. o Município ou Municípios àe origem, na perda dos
5. Estudos realizados pelo Governo daquele Território indi-requisitos desta Lei.
·
cam que as áreas . de influênda das Jocalidades_ <!e Bon1im, _São
. f 4.0 Os reqúl.sitos exigidos nos itens r e III, serão apurados
João da Baliza, Alto Alegr.e e Mucajaí revelam -condições_ exCep-pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; no
cionais. de des:envolvimento, em vista do potencial que apresen-:
item ll, pelo Tribunal Regional Eleitoral em cuja circunscrição
tam.
- esteja incluído o Território e_()_ no_item __ IV. pelo óigáJo fazendário
~.
Cumpre desta:car, alnd'a, que esses Dist~tos p_ç.ssuem __ "P+Q,a
federal.
infra-estrutura de serviços e outros equipamentos urban.ps suficientes ao atendimento das nece:ssidades munid:Pais, -_e
.sua el~
vação à conàição de Municípios não acarretará maiores· custos
.
_§ 5.0 o -aov-rfriiador :~ Terr~tõr7-~- Solicitará; ·aos õrgã_os de
administrativos.
que trata o parágrafo ánte-rior, as inJo~ações sobre os requisitos.
dos incisos I a ~V, e do § 2~ 0 deste artigo, a sere1n prestadas no
7. A não comprovação dos requisitOs esta))eleciclos na: ...~
prazo de 6.0 (.sesseri.tar diaS,- a contar aa data do recebimento do
n.O 6.44-8, de 11 de outubro de 197~, decorre, de um lado, da dipedido.
ficuldade atual de pr-oceder .. se aos levant_~_zpentos estatisticos _nece.Ss_áJ;i..os' em áreas que se tr.._ansfOrmarp. _rapidamente pelo processo
Ar+. 4.0 ·cumprid·OS os requisitos do artigo anterior, o Goverde ocupação -e, de outro! do caráter pioneiro que se atribui, no caso;,
nador do Território__ en-cJu:n,i_nhará o pedid':), doe_vidamente instruído,
à crl!kÇãO dos Municípios, como · fator dlnâmlco do· desenvolviao Ministro de Estado dO Interior, que O submeterá ao Presidente
mento local.
da Re-públlca, a quem cabe detenn1nar a realização da consulta
pleblscitárla. adotando-se, no que couber. a sistemática da Lei
8. De-ç·o inf~!lllar que o desmembramento pro~to nenhum
prejuízo trará -aOÇJs- Municipios _de origem,. põrqualltO e.nco_ntrm_n~
Complementar que dispõe sobre a criação d-e Munic1pios dos Esse dim·encionados e organizados de ~aneira a não sofrérem qUaltados.
quer imp~cto, quer do ponto de vlsta social, polit!eõ ou ec.onô-Art, s:o Caberá ao Presidente da R€púb!ica, a iniciativa da
mlco.
lei da criação _de Municfpios, "nos Te!r.itórios Federais .
. 9. Diante !io exposto, tenho a- honra de submeter a: vossa
Ar+-. s.o A lei de criação de Municípics nos Territórios FeExce:.ência o Projeto _de Lei anexo, propondO .que,-·caso Vossa Exderais mencionará:
- celência_ haja por.bem aprová-lo, seja o mestno .submeJid.q_ à elevada· considers.ção do Congresso Nacional.
·
·
I ---o _nome, que &efá tãmbéill--0-dS._.-s'lli sede;
Renovo a_ Vossa Excelêilcia os protestos de meu .mais profundo
U_- a COiharé·a a _QUe _pertence;
respeito. - Márlo David Andreazza, Ministro do Interior.
m - o ano âa instalação;
IV- os limites territoriais;
LEGISLAÇJI.O CITADA
V - o.s distritos, se houver, com os respectivos limites territoriais.
LEI COMPLEMEN'l'AR N. 0 1, DE 9 DE NOVEMBRO. DE 1967
Art. 7.0 Na fixação das linhas divisórias intennuniclpais e inEstabelece os requisitos mínimos de popnlação e ren ..
terdistrital.s, deverão ser observadas as seguintes nornna.s:
da pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a criação de novos municípios.
I - -em nenhuma hipótese serãO consideradas incorp-oradas ou,
a qualquer ti+-lJJp, .subord~nadas ª--- um____M:unic_íp_io, áreas compreendidas em Territórios liPlítrofes;
II - as superfícies d'água, marítimas, fluvial.s ou lacustres
Art. 7.o Não se Inclui nas exigências desta Lei a criação de
nijo quebram- a ·continu!dade territorial;
.
municípios nos territórios federais.
m - dar-ge.;ã preferência, pa.ra delimitação, às linhas naturais, facilmente reeonhec!veis;
·
LEI N.0 6.448, DE 11 DE OUTUBRO DE 1977
IV - na inexistência ou impossibilidade de linhas natUrais,
Dispõe sobre a organização política e administrativa
utilizar-se-á linha r-eta, cujos· extremos .sejam pontos, naturais ou
dos Municípjos dos Territórios Federais, e dá outras ·pronão, facilmen~e reoonhec.~vcls e ~atados de condições de fixidez.
vidências.
Art. s.o- Não hav~rá, no.s Tenitórios, mais d_e um:t cidade ou
O Presidente da República.
-vila com a mesma designação, dev.ep._do ser evitada a t.. 117.ação de
Faço saber que o COngresso Nacional decreta e eu sanciono a
tQpônimos já existentes no Pais..
· ·
seguinte Lei:
Tíl'ULO I
SEÇAÔ I
Da Organização Municipal
Da Instalação do Município
CAPíTULO I
Art. 9. 0 Os- MUD.icipios .serão instalados com a posse do Prena· Criação do Município
feito e dos Vereadores.
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Art. 1.o A organização politica e administrativa dos Mu_nlcípios das Territórios F-ederais obe4ecer~ ao disP9S~ nesta Le1.
.
AIIt. 2.o os Territórios Federais são divló.idos em Municípios e
estes em Distritos.
·

Art.. ~- A sessão de. Instalação do Município terá caráter
solene, sera prezidida pelo Juiz de Direito da COmarca ou na. sua
falta ou Impedimento, pe:o Juiz da Comarca mais próxima que
fará a declaração de instalação, dando, em .seguida posse aoS Vereado;-e,s.
·
'
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§ J.o O Prefeito será empossado durante a sessão de Instalação do Município, pelo Governad·or· do Terri~ório, ou pela autoridade por este designada_~
· ·
§ 2. 0 A ata da sessão de Jn.stalação do~Municipio, assinada
pelo Juiz de Direito e demais autJCJridade.s presentes, será publicada no Diário Oficial da União.
SEÇ!í.O n
Da Administração Municipal
Art. 11. Até que tenha legislação próprlã, vigorará, no novo
Município, a legl.slação do Município de origem.
Art. 12. O nõvõ_ Município .será administradO, até a sua instalação, por Prefeito nomeado pelo Governador do Território.
Art.. 13. Enquanto não for votado o Regimento In+-erno, a
Câmara- d-o n:JVO Município ado tará o da Câ-mara do_Munlcíplo do
qual foi desmembrado.

CAPíTULO II
Da Autonomia e da ComJ}etência dos Municípios
Art. 14. Os Municípioo dos Territórios têm todos os direitos e
prerrogativas assegurados, na Constitu!.ção e nas 1els" federais, aos
Municípios dos Estados.
,·
:.
.Art.
Aos Municípios dos Territórios Federalll éompete pro1
ver tudo quan o re.sp.eite__ ao seu peculiar interesse, eS])ecialmente
no que concerne:

15:

I - à eleição dos Vereadores;
II - às neceSSidades da sua administração;
Ill - à instituição e arrecadação ~os tributos de sua compe"

têncla e à aplicação das suas renda.s, sem prejuízo da obri_gatoriedade de prestar c-ontas e publicar- ba1ane-et€s, nos prazos fixados
em lei;
IV - à org'lnização dos serViç.os públlcóS ·loc·a·LS-.-CAPíTULO .II1
Da. Organização Política do 1\oluiticípio
São- órgãos do MuniCípi-o, -0 LegislatiVo e. a·Ez:ecutivo.
é exercido pela Câmara Municipal
e o Executivo, pelo Prefci~o.
-. -_
-.
; -

Art. 16.
§ 1. 0 -

.o órgão LegLs1ativo

§ 2.0 Salvo as exceçõ-es prevl.sta.s na Constituição Feder~. é
vedado a qualquer dos órgãos del·ega.r atribu!çõe.s, e õ cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.

SEÇ!í.O I
Da Câmara l\lunicipal
Art. 17. A Cãmara Municipal se compõe de Vereadores eleitos };'1?1-o voto ãireto e secreto, pelo período de 4 (quatro) anos.
Parágrafo único. O núnier·o de-- Vereadores será d-e 7 (sete)
nos Municípios das Capitais e de 5. Cc1nc0) nOs demais, acresceu..
tando-se mals um para cada 30.000 (trinta mil) habitantes do
Município, não podendo ul~rapassar, ·re.spectfVa.mente,
número
de 9 (nove) e 7 (sete) Vereadores.

-o

Art. 18.

São condições

oo

eleglbi!ldade para Vereador:

I -'- ser braslle!ro;

II --=-._·.ser· ·maior de vinte e um anOs;
III ~estar no exerciciO dos direitos políticos;
IV - contar, à data de sua el-eição, pelo menas um ano de_
domlcLio eleitoral no Município, no "período. imediatamente anterior à eleição.
·
Art. 19. As lnelegibi!Jdades, para o cargo de Vereador, são
aquelas estabelecidas na Constituição Federal e na Lei Complementar pertinente.
···
Art.- 20.

Os Vere adOCes, desde a posse, são impedidos de:

I - celebrar contrato .com a_ União, ó Te;:t;ritór~q- Ou o Mt;nicípio, ou órgão de sua· administração in:Oireta ou côrii. .empfê.Sã_ concessionária de .serviço público_ federal, territorial ou .municipal,
inclusive fundações Instituídas pelo Poder PúbUco, salvo quando o
contrato obed~c-er a cláu.sU.::.as uniformes;

II - exercer a gerência ou adm!nlstração de firma beneficiada
por privilégio ou favor concedido pelo Municipio;
m - patrocinar causas contra a municipalidade e pleitear,
perante a mesma1 interesse de terceiro, como .advogado ou procurador.
§ 1.0 _Não peird.e o mandato _o Vereador Iiomead.o Secretário
Municipal ou Secretário de Governo.
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- "§ 2.0 Nos casos previstos neste ar+igo, nos de licença por mais
de quatro _meses ou nos -de vaga, .será convo-cado b suplénte e, na
falta_deste_.._o f~tq §~rá comun.t_çado ao Jui_z: Eleitoral competente~

para a.s providênclã..s de direito.

§ 3.0 _ O_ Vereador _lic~nciadot _n,.o8 _ t~rmos do parágrafo anterior, não poderá reàssuni!r o exercício do mandato antes do término da Ucença.

Art. 21. Compete à Cãmara Municipal deUberar, com a sanção do Prei'eito. sobre tudo o que respeite ao peculiar interesse do
Município, e especialmente:
Í - dispor sobre normas de tributação munlclpa; e est:l.belecer
critérios gerais para a fixação dos preços de seus serviços e atlvldades,- assim como da.s tarifa.s dos serviçO;S conc-edidos;
II - conceder isenção de impostos em caráter ger.al;
IIL- orçar a r€.ceíta e fixar a despesa do Município, observado, quando couber, o critér:o fixado na Comtitulção; na parte referen,te ao Orçamento;
IV -:---criar, alterar' e- extinguir cargos públicos, fixando-lhes
os vencimentos;

V - autorizar operações de crédito, obedecida a, legislação federai aplicável;
·
VI - autorizar a concessão de serviços públicos, a aquisição
de be:Us _e a permuta ou alierlação de imóveis do Muriicipio, reSpeitada a legislação federal aplicável;
VII - a.proitãr os planos de desenvolvimento municipal e as
normas urbanísticas do Munlclpio;
· VIU __,. e.'[pedir' normas _ç:e JX>Iítica administrativa na.<; matérias de competência do Município.
Art. 22. Compete, privativamente, à Câmara:
·I - .elegei·, anualmente: ·.s"ua Mesa, bem como destituí-la, na
forma regimenta.!;
:n - organizar os serviços de sua Secretaria e dar provimento
aos resp_ecti.vos_ cargos;
III--.:.:.. e:ãborar o seu Regimento Interno;
IV - conceder ao Prefeito licença para afastamento do cargo
e pa::ra. -aus~ntar-se do Município por mais de 3Q (trinta) dias;
V - representar ao G~v_ernador contra atos elo Prefeito, que
configurem _ilícitos penais ou administrativos, ou nos casos
comprovada Ineficiência;
VI --apreciar vetos do Prefeito;
VII - c-onVOCar O Pre.feito Parã Prestar e.sclarecl.m.~tos, e.specifi~an<:lp_ _ a __matê!ia e fixa~_~o -~-~a_~ hora -~a~a o comparec~mento;

de

VIII - Solici:ar informações pertinentes à matéria que esteja
so-b _apreciação;
IX - aprovar, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento,
consórcio ou convênio de que o Município seja parte, e que envolvam recursos· ·municipais;
X ~ i1llgª'.r, _np prazo de 60 (sessenta) dias, após o recebimento,
as contas do Prefeito;
XI -

declarar a perda ou extinção de

mandato~

na forma re-

gimental.
Art. 23. Exootuados os casos previstos nesta Lei, as delib.eraç.ões da Câmara serão tomadas por maioria simples, presente, pelo
menos; a m3.ioria absolu~a dos seus membros.
'_?arágrafó único-. :D·épéildem d-e voto favorável de,- no mínimo
2/3 (dois terços) __ de seUS membros, as deliberações da Câmara sobre:
I - cassação de manda to de Ve~eador;
n - matéria vetada;
ID '- "destituição de membro da Mesa:
Art. 24. O Prefeito poderá enviar à Cã,mara projetes sobre
qualquer matéria, cOm a so:iCitação axpres.sa de serem apreciados
dentro de 30 (trinta) dias, justificada a lmportãncia da matéria e
a urgência da medida.

Parágrafo_ único. Esgotado o prazo a que se refere este_ artigo,
sem que_haja deliberação da _Câmara, o projeto será considerado
aprovado.
Art:-25.._ A$ Câmaras MuniC~pal,s rem:iir-se-ão,_anuaimente, em
4 (quatro) períodos legislativos ordinários, não podendo, cada um
1.eles, ultrapassar a 6 (seis) .semana.s.
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Parágrafo único. As datas de instalação (los lJ'eriOdos legislativos ordinários serão estabelecidas pelos regimentos internos
das Câmaras Municipais.
Art. 26. As Câmaras Mu~Iç_ipais__ reunir-se-ão, extraordinariamente, quando convocadas, com prévia declaração de motivos:
I - pelo Prefeito;
n - pela maioria absoluta dos Vereado,-es.
Parágrafo único. Quando da convocação-- extraordinária, o
Presidente marcará a reunião com antecedência de, no mínimo,
5 (cinco) dias, mediante comunicação direta aos Yere~dores, por
protocolo, e edital afixado na porta principal do edifício da Câmara e publicado na imprensa local, se houver.
Art. 27. Aplica-se aos Vereadores dos Municipios dos Territórios o diSposto na lei federal sqbre responsabilidade.

SEÇAO

n

Do Processo Legislativo

Art. 28.

O processo legislativo compreende a elaboração de:

leis ordinárias;
n - decretos legislativos;
m --' resoluções.

I -

Art. 29. A Iniciativa dos projetes a seremsubmetidos à Câmara cabe a qualquer Vereador e ao Prefeito, se:!;!ÇlO da competência
privativa deste a proposta orçamentária e os projetes que dispónham sobre matéria financeira, criem, alterpm ou _exting_am caJ:.:gos,
funçõ-es Ou empregos públicos, aumentem vencimentos ou vantagens dos servidores municipais ou importem em aumento de despesa ou redução da receita.
Parágrafo único. Não serão permitidas emendas que Importem em aumento das despesas _previstas:
a.) nos projetas da competência priy~tiy~ __Çlo Prefeito;
b) nos projetes referentes à organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.
Art. 30. Aprovado o projeto, na forma regimental, será ele,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis,_ enviado ao Prefeito que, em
igual prazo, deverá sancioná-lo e promulgá-lo, ou então vetá-lo,
se o considerar contrário ao interesse do Munic1pio ou infr!P:gente
da Constituição ou de. lei federal.
·§ 1,0 Decorrido o prazo sein a manifestação do Prefeito, considerar-se-á sancionado o Projeto, .sendo obrigatória a sua promul...
gação pelo Presidente da Câmara, no prazo de 5 (cinco) dias sob
-pena de responsabllldade.
_..
_ '
§ 2.0 O veto poderá ser total ou parcial, devendo, neste caso,
abranger o texto do artigo, parágr;:J.fo, inciso, item, número ou
allnea.
§ 3.0 A apreciação do veto pela Câmara deverá ser feita dentro
de 15 (quinze) dias de seu recebimento em uma só discussão
vota_ção, em escrutínio secreto.
- § 4. 0 Se o- veto não for apreciado, no Pr:lOO estabelecido no
parãgrafo anterior-, consfderar-se-á acolhido pela Câmara.
§ 5.0 Se aprovada, a matéria vetada será promulgada pelo
Presidente da Câmara, dentro de lO (dez) dias, entrando em vigor
na data em que for publicada.

e

SEÇAO ill
Do Prefeito Municipal
Art. 31. O Prefeito }4unlcipal será no)Ileado pelo Oovernador do Território, nos termos da Constituição Federal.
Art. 32. São condições de nomeação para Prefeito:
I - ...ser brasileiro;
li..,...- estar no exercício dos direitos politleos e civis;
m - ser maior de 21 Cvlnte e um) anos.
Art. 33. Ao Prefeito é vedado, desde _a posse:
I - exercer cargo, função ou emprego público_ da União, do
Território, do Município, bem como de autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista e fundações instituídas pelo Poder
Público;
n - celebrar contrato com Municip!o, Território ou a União,
com órgão de sua administração indireta oU cOm empresa~ concessionária de serviço públlco municipal, terrl teria! ou federal,
Inclusive fundações irul\ituidas pelo Poder Público, salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes;
m - ser proprietário, sócio ou d!:retor de empresa beneficiada
com privilégio ou favor concedidos pelo Municiplo;
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IV - patrocinar causas contra a municipalidade e pleitear,
perante a mesma, interesse de ter_ceiros, co~o advogado ou procurador.
Art. 34. Compete ao Prefeito:
r-~ representar--O MulüciPiô
JÜízo ou fora dele;
n ~sancionar e promulgar, dentro de 15 (quinze) dias úteis
de seu recebimento, os projetas aprovãd.os pela Câmara, ou vetá-los
nos termos desta Lei;
m - à'prêsentar à Câmara pr()jetos sobre todos os assuntos
de Interesse do Município, b.em__ com__9 a . proposta justiflcada do
orçamento mulflcipal p_~ra o exe~cic_io .seguinte;
IV --propor à_ câmara a cri~ção e a eXtinção de cargos, funções ou empregos púb!lcos;
V - prestar à Câmara, pessoalmente ou por escrito, dentro
de 20 (vinte) dias, as Informações que lhe forem regularmente
solicitadas;
'
VI - apresentar à Câmara, até o dia 30 de março, as contas
do exercício anterio}",. acompanbadas de relatório circunstanciado
das ativldadll,\! da- administração municipal no período, sugerindo
as provldên,J;_ias,q'!<:.Julgar necessárias;
vrr-- :....:.· pre.star contas aos órgãos competentes e nos casos
previstos em lei;
VIII _..,.... nomear, promover, exoil€:l:ar oú demitir, pôr em disponibilidade, conceder licença e aposentar servidores, observadas
as leis municipais aplicáveis e, na sua falta, em caráter supletivo,
a legislação federal pertinente;

em-

rx - fazer ~rreca4ar as tencl,as~_lll:unicipais~ _zel_ando pela sua.
_guarda e exata aplicação;
X - fixar as tarifas dos serviçoS públ!cos concedidos e dos
serviços e atlvidades a:mlorados pelo Município, de acordo com os
critérios gerats aprovados pela Câmara Municipal;
XI ~ autorizado pela Câmara Municipal, contrair empréstimos e fazer outras operações de crédito;
- __ XII - colocar à diSposição da Cãmara, até o dia 25 (vinte e
cinco) de cada mês, a parcela correspondente ao duodécimo de
sua dotação orçamentária;
m - convocar extraordinariamente a Câmara Mun,lcipal;
XIV - decretar e· promover desapropriações;
__ XV - permitir, a titulo precário, a exploração de serviços de
utllldade pública;
XVI - fazer publicar os ates oficiais;
xvn - sollcltar o auxil!o das autoridades po!lcials do Território, para garantia do cumprimento de leis municipais e de su!l8
decisões.
Art. 35. Os subsídios do Prefeito serão fixados pelo Governador do Território, atendidas as poss!bllldades do erário municipa~ podendo ser revistos anualmente.
Parágrafo ú.n!cp. Ao servidor público, nomeado Prefeito, fica
assegurada a opção pelos vencimentos do seu cargo e!etlvo.
Art. 36. Aplica-se aos Prefeitos dos Municípios, no que couber, o disposto na lei federai sobre responsabllldade.
CAPiTULO IV
Da Administração Financeira
Art. 37. Na dellberação orçamentária anual de cada Municlplo, sem prejuizo de outras disposições de lei federal, serão
observados os preceitos seguintes:
I - nenhum orçamento poderá inserir dispos!\ivos estranhos
à fixação da despesa e à previsão da receita, salvo a autorização
para abertura de crédito por antecipação de receita, aplicação do
saldo e o modo de cobrir deficit existente;
n - as despesas de capital obedecerão ao orçamento plurianuai de Investimentos;
m - constituem vedaçÕes, no orçamento e na. sua execução~
o estamo. de verbas, a concessão de crédito ll!mltado, a abertura
de crédito especial ou suplementar, sem prévia deliberação e sem
Indicação da receita correspondente; e a realização de despesaS
que excedam as verbas votadas pela Câll\ara Municipal, salvo as
autorizadas em crédito extraordinário;
IV - o orçamento, dividido em corrente e -de capital, compreenderá as despesas e receitas de todos os órgãos da adm.ini.Stração, tanto dlreta quanto ind!reta, excluídas S<lmente as entidades que nãó· recebem subvenções oti transferências à conta do
orçamento;
·
V - a receita e a despesa dos órgãos da !tdmlnistração !ndireta serão incluídas ·no orçamento am.ual, em forma de dotações
globais, não importE-ndo, esta determinação, em: prejuizo de sua
autonomia na gestão de seus ['ecursos;
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VI - a previsão da rec_eita çomoprêenderá todas as rendas
e suplimentos de fundos, lncluido o produto das operações de
crédito;
VII - nenhum tributo terá sua arrecadação virreulada a determinado órgão, fundo ou despesa, resSalvado aquele que~ ppr
lei, passe a constituir receita do- orçamento de capital, vedada,
neste caso, sua aplicação no custeio de despesas correntes;
VIII -- ·o projeto, o programa·, a obra ou a desp·esa, cuja

execução ex.ceda um exercW.lo financeiro, nã.o poderão_ ter verba
expressamente enunciada no orçamento__ anual,. nem ter início
ou contratação .sem_ préVià inclusão no orçamento plurlanual de
inv.estimentos, ou sem prévia dellbe·ração_ que a.u_to_rtze e· fixe o
montante das verbas anualmente _consignadas no orçamento, no
curso de_ sua realização e_ conclusão;
IX ~- o- montante da despe$a ·autorizada, em cada exercicio
financeiro, não poderá ser su-perior ao total das receitas previstas
nara o mesmo período, salvo as despesas que corrm à conta de
Créditos extraordinários, ou no caso de corretivo de recessão eco:..
nômica, -se õ permitir a lei federal;
X....,...,.... se a execução orçamentária.. no curso do exe:oofuio ijnanceiro, demonstrar a probabilidade de deficit sup~rior a 10 (dez)
por cenoo do total da receita estimada, ao Prefeito cum:Pre propor
à Câmara Mtlniclpal as providências necessárias ao reS/tabeleclmento do equilibrio orçamentário;
XI - compete ao Prefeito a Iniciativa das deliberações orçamentárias e das que abram crédito, fixem vencimentos e vantagens dos .se,rvidores municipais, coneeda:m_ .subve:q.ção ou auxilio,
ou ·de qualqUer modo autorizem, cxicm ou aumentem a despesa
pública;
XII ....... nenhuma emenda que acarrete aumento de despesa
glo~l ou de _cada órgão; plano ou programa, ou_ vise a modificar
o seu montante, poderá ser objeto de deliberação;

XllC- ~o projeto de deliberação orçamentária anual se;á
enviado pelo Prefeito à Câmara Municipal atá o dia 1.0 de outubro,
e se, até o dia 1.0 de dezembro a Câmara não o devolver para
sanção, . será promulgado;

x:rir -

roda operação
autorizada no orçamento
parte da receita prevista
toriamente. será liquidada
mento deste;

de crédito para antecipação d:C-rêcelta,
anual, não poderá exceder à quarta
para o €XerclciD financeiro. e, obrigaaté 30 (trinta) dias depois do encerra-

a deliberação que autorizar operação de crédito, a ser
liquidada em exercí.cio finarnceiro suhseqüente, fixará as dotações
a serem incluida.s no orçamento anual, para os respectivos s_erviços
de juros, amortização e resgate.
XV -

Art. 38. A fiscalização da administração financeira do Município será feita pela Cámara Municipal.
Art. 39. Não apresentadas as contas pelo Prefeito, no prazo
previsto ne.s__ta Lei, a Câmara coMtituirá ~-a: tX>mi.ssão para realizar a tomada de contas, dando cl_êncla ao Governador.

Art. 44, ..1\E primeiras eleições nos Munic!plos que vierem a
ser criados realizar-se-ão, simultaneamente, com a renovação das
Câmaras Municipais em funcionamento.
Art. 45. ÊVedada a participação de servidores municipais no
produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da divida
at!va.
Art. 46. ··Esta Lei não se aplica ao Território Federal de Fernando de Noronha.
~
Art. 47. Independentemente da comp!·ovação dos requisitos
previstos nesta Le1, fiCam criados, no Território Federal de Rondônia, os .s~~intes. MUnicípios:
I -

Parágra-fo único. .O prazo de exame das_ con~ será suspenso
durante a realização de diligência que ~tenha Sido~ ª"licitada ao
Prefeito.
A:r!t. 42. As c_onta.s relativas à aplicação_ de reçursos. recebidO§
<liretamente do Governo do Território ou da Uni.ão serão prestac
das pelo Prefeito, ao Governador? bem como ao Tribuna] de Contas
da União, na forma da lei, sem prejuí.zo· da sua inclusao na pres_-:
tação geral de contas ã câmara.
T.1TULO l i
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Art. 43. Logo após a posse, a Câmara :r.tuniclpal será instalada, sob a presidência do Vereador mais idoso, procedendo-se,
Imediatamente, à eleição da Mesa.

Arlquemes;

I I - Jl-Paraná;

m- Cacoal;
IV -- Pimenta Bueno;
V - Vilhena.
§ 1. 0 0.3 limites da ãrea de cada- Município, ora criado, serão
fixados em Decreto do Poder Executivo.
§ 2.0 Só a lei poderá alterar os limite~ da área do MunicípiO,
fixados nos_ termos do parágrafo anterior.

Art. _48. _ A in.sta!ação__ c;tos Municípios, ora criados, far-se-á de
a:'c-Oi"do- Com~ esta Lei, após as eleições dos Vereadores a serem
realizadas, simultaneamente. com as eleições municipais em todo
o País.
P...rt. 49~-- Os Municípios criados no art. 47, cujos Prefeitos serão,
desde logo, nomeados pelo Governador do Território, continuarão
pertencendo à Comarca do_ Munici:pio de origem até que lei especial disponha sobre a Organização Judiciáiia dos Territórios.
§ 1.0

Os Prefeitos nomeados pode·rão:

I - expedir ates necessárioJ à- instalação e à administração
do Município;
II - propor ao Conselho Terz.:it_mial, com aprovação do Govemadcr do Território _Federal, a criação de tabela provisó-ria de
pessoal;
~®

m -- nomear, dlspensn.r e punir, na fDrma da. lei, o p-essoal
__que trat.a o inciso anterior;

IV - solicitar, com aprovação do -Conselho Territorial, recur- ·
sos ao- Território Federal;
V - celebrar acordos, cOnvênios e contratos, para execug?..o
de serviç-os e-obras munlcip-ais;
VI - submeter à aprecia;ão do Conselho Territorial, com a
assistência e. aprovação do Go-:ei-no_ do T-erritórto Federal, o Planoanual das a.tividades administrntiva.o:; a se::-ern realizadas durante
cada exercício que preceder a instalayão dos Municípios. discriminando-se ·a _recei'_t~ _e_ a._ _çlespesa _estimadas para esse fim;

- VII -

origem.
Art. 40. Verificada a existência de irregularidade nas contas
do Prefeito, a Câmara representará ao Govem~dor_e_ ao. Cçms_t;!lllO
Territorial, bem como à autoridade judicial, para •efeito_ de apuração de responsabilidade &iminal.
Art. 41. COnsideram-se automatlcamente_aproV'adas as contas
do Prefeito que não forem julgada.s no prazo a que se refere o
Item X do art. 22, desta Lei.

i\.Iarço de 1982

aplicar, no que couber, a legislação do Município de

§ 2:o A receita tributária ou originária, arrecada:da na área
dos novos Municípios, será neles aplicada, para efeito da execução
d,o plano anual re·ferido no inciso VI, do § 1.0 , de.ste artigo.
§ 3.0
~exercíciO

A prestação das cDIIltas dos ·Prefeitos, referentes a cada
_que_ preceder a instalação .dos Municipios, será feita ao
Oonselho Temtorlal.

§ 4.0 .1\E contas do exerciclD imediatamente anterior ao da
lns~alação elo~ Munic!p!o.S serão submetidas, no 'Prazo de 30 (trinta)

·dias contados da data de sua Instalação, ao julgamento das Cà_m~~ de Verea.dore§,_ eleitas simultaneamente com as dos demais
municípios do Território.
·
Art. 50.. Os subsidias dos Prefeitos nomea<los serão fixados
pelo Governador do Ten'itório Federal.
Art. 51. O Tribunal de contas da União, desde que solicitado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República:,
disporá sobre as ·quotas do Ftiildo d-e Participação, .quando devidas
~os _Municipio~ criados ná confonnidade deste. Título.
Art. 52 •. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada.s as disposições em oont,.árlo.

:Brasilla, H de outubro de 1977; 156.0 • da Independenc!a e 89.0
da República. - Ernesto GeiseL
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EM:ENDA CONSTITUCIONAL N.
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Altera 0 Ti_tulo das D~sp9sições. Gerais e Transitórias,
estendendo os mandatos dos atnais Prefeitos, Vice~Pre
feitOs, Vereadores e Suplentes- até 1983, imprimindo nova
redação ao artigo 209.
As ;vtesas da Câmara dos Deputadose do Sel).ado. Federal, nos
termos do: a.rt. 4~ da. Corlstltulção Feder.al, promulgam a seguln te
Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. o artigo 209 passá a vlger r.;;,.;crioo nos. terinos
!n!ra:
"Art. 209. Os mandatos dos atuais Prefeitos,_ Vice- '
Prefeitos~ Vereador_e.s __ e __ s~us_ .SupJ~~s, est~de~_~se-ao até
31 de Jane!ro .de 1983, com exce·çao dos Prefeitos nomeados.
Parâgrafô único. As ·iJ!eiç.Çíes para Prefeitos, VlcePrefeitos e Vereadores serao _realizadS:S sii:p.ul~aneamente
e'ni todo o Pals, na mesma data das eleições gerais para
Deputados.v
"
·
· ·
Bras!lia, 9 de setembro de 19.80. ·
·.A.Mesa. da. Câmara dos beputàdos. -Flávio Marcílio, Presidetite -'- -Jio,inero Sant"os, 1.0 - Vice:-:Preslde:r;rt~,- .Jt~nato _Az.eredo,
2R":"'V'iCe-Presidente - Wilson Braga, ·1.~.-!Becretário --;-- Epitá.cio ca'teteii-a, 2.o-secret'.U1o .:_ At1 ~~fUri,_ 3:0-~.eeretário ....:.. Nosser AI~
meida, 4.0-Secretário em exerc1cio..
.
~·q
A Mesa ·do .Senado Federal. ~ LniZ Viana,· Presidente - Alexandre Costa, 1.o-secretál-io :-- Gabriel BeJ:'mes, · 2.0 -Sec.retárlo.LoUrival Baptista, 3.o-secretário·- Gastão Müller, 4.0 o,Secretárlo.
EM:ENDA CONSTITUCIONAL N.o 15
Restabelece o sistema de voto direto .nas eleições para
Governador de Estado e para Senador da República.
As Mesas da Càmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do :ttt. 49 da COnstituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Art. 1.0 O § 2.o do art. 13 e o ca.put e os §! 1. 0 e 2.o do art. 41
da Constituição Feder~! passam a v1gorar1 respectivamente, com
a· seguinte redação:.
··
·· ·
"Art. 13.... ·····-· ··--~-- .......................... ..
§ 2.0 A ~leição do GoVernador e dq Vice-Governador
de Estado, para mandato de quatro anos, far~e-á por sufrágio universal e voto dire.to e secreto; o candidato a Vice-Governador será considerado eleito em virtude da eleição do candidato a Governador com ele registrado;

.••.......•

~·-.

-· •..•• ·---+ ____ _..
~.

-~-1

••••••••••••••• ~ •••

~·

Art. 41. O Senado Federal compõeCse de representantes dos Estados, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o principio majoritário, dentre cidadãos maiores de
trinta e cinco anos e no exercie!o dos direitos politicas.
§ 1.° Cada Estado elegerá três- Senadores, com mandato de oi to anos.
§ 2.0 A representação de cada Estado renovar-se-à
de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e J)Or
dois terços.
§ 3.0 ......•..... ··'·· ................. - .......... ······
Art. 2.0 O mandato dos atuais. Senadores terá a Q.uração prevista na legislação em vigor à data da respectiva eleição.
Bras!lla, 19 de novembro de 1980.

EM:ENDA CONSTITUCIONAL N_o.17
Altera. os arts. 23, 24 e 25 da. Constituição Feder(ll, e
dá Outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede.al, nos
termos do art. 49 da COnstituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Àrt. 1.0 Os arts. 23, 24 e 25 da Constituição Federal passam
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 23 ....................................., .•.......
§ 1.0 Pertence aos Estados e ao Dlst.rito Federal o
produto da arrecaclação do imposto a que se reter~ o item
IV do art. 21, incidente sobre rendimentos do trabalho e
de titulas da divida pública por eles pagas, quando forem
obrigados a reter o tributo.
. . . . .. . -~- ........ ~ .... : .......... ,;.-..-.-.... :.; ... ·'·. ·---~

... .
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§ 8.0 Do produto da arrecadação do imposto mencionado no _!tem II, oitenta por cento . constituirão receita
dos Estados e vinte por cento; dos Municípios. As parcelas
perte11c_ente.s aos Mun:c_ipio.s serão creditadas eni. contas
e.::>péciai.s, abert:~s em e-stn.belecimenWs of~cials de crédito.
0
•
§ 9.
As parcela.s de "receita pertencentes aos Muni~
CI:giD~. a que -~-e refere o parágrafo anterior, serão credita~

das ne acordo com os seg<;:intes critérios;
k~;- ~ .":"'""" no l11.Íll!mo t::ês ql,l_a,;rto.s, na proporç;lo do valor
.adicl:Onado _nas operações: relativas à circu:ação de mercadorias rez.J1zad::>.s em seus respectivos territórios;
II - nu máximo UFl quarto, d,e acordo com o que
dispu.ser a lei estadual.
§ 10. Do pr·Od:tlto -~la arreeadação _do imposto mencionado no item I, cinqUenta por cénto conStituirão receita das Estados e C:.nqüenta por cento. do Município on?-e- ~e locali~ar o imével obj eto da transmissão sobre a qual
;.ncide o tnbuto-. As parcelas pertencentes aos Mtmieipios
serão ereditada.s em cor. . ta.s e;;:peciai:: abertas em estabelecimento_s oficiai.~ de crédito, na forma e nos prazos estabelecicl-os em_ lei__ federal.
_
Art. 24. ........ ~ ........ ·~ ......................... .
§ 2.~ P.e-rtence a-o~ Mup.icípio,s- o _produto da_ arrecada~
çao do nnposto a que se :refere o item TV do art. 21, inci_

dente .sobre rendimentos do trabalho e de títulos da dív.i-da púh1ica por eles pago.:., quantlo forem obriga_dos a reter o tributo.
·

.

-~~-~-

....... . ...... . .... -,- ..

-

~

~

~

~-

~.

'"

........ ...........
~ ~

.:.\rt. 25". Do produto _qa._ arrecadação dos impostos
me11.cionados nos itens IV e V do art. 21, a União distribuirá vinte e quatro per ce~:J;.o __na___~.q1-p1a segui~ te:
I-- onze -pOr cento :::.o Fundo da'"Participação dos,Estados. ~.o Distrito Federal e do.s Territórios;
II - -opze per ceni:o 2.0 Fund{l de Participação dos }r1un1cípios;
HI - dois por cento ao Furido--E.:special que texi sua
aplicação regulada em lei. _
§ 1.0 Pa:tã efeito· de cálculO- da percentagem destinada- ac:s- FJ.:ndos d-e Part:cipasao, c:r.cluir-se-á a parcela do
lmp;ost:J de renda e proventos de _qUalquer natureza qü.e,
noc::> termos dos artigos 23 . § 1.0 ; e 24, § 2.0, pertence aos.
Estados, ao_ Dist.P-to .~ederal ~.aO$ _mu:p.iciplos_.
§ 2.0 A aplicação__ dos fundo:;._ previstos nos itens I e
_II .ser-4_xc&-1l.;td& en;!,l~i I~cl-~f.l~ qu.e l:l.~ribuirá ao Tribunal
de _Contas cta. UWãO _a incu~bência de efetuar o cálculo
das quotas.
·
·
-§ 3.0 __ A tran.sf€rh"!cb._ r:::~T rec~rsos dependerá do re. OOlhifuento dos iinúostos federais arrecadB.do.~:: pelos Estados, pelo Distrito Fede:al e pelos municípios e da liquida- ção_ das diVidas desEas entidades ou_ de. s~us Qrgãos de adnliriistraçã>O Jndlr~t~~ para com a _União 1 • inclusive ·as
oriundas de prestação d.e- garantia."
. Art. 2.0 O aumento da participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Munic!pios, ns,. distribuição prevista nos Itens I e II
do art. 25 da Constitui.ção Federal, será feito à i:azão_.de ·um WJ:.
cento,_ no ro;ercicl-o de ]9_81, me~.o_ po,. cento, no exercício de 1982-..
e meio por cento, no exercício de: ..198•;t
Art. 3.0 Os crllériqs .de. distrlbuicão da parcela do imposto
sobre _operações.relativas à circulaÇãO~_d-e· mercadorias: devida aoz
Municípios, a qne se refere o § 9.0 do art. 23 da Constituição Fedei·a.I. deverão_ ser obseryadQfl a_par!J:r de 1.0 de_ janeiro de 1982.
Parágrafo único. No aiiQ" -_de_)-98} ·pr-evalecerá:~ para a distribuiçãç da parcela do ~rosto s que _se ::efere ·este ·artigo, o critério
vigente em 1980.
Brasilia, 2 de dezembro de .1980,c e .. A l\tesa da Câmara dmr Deputad-os. - Flávio Marcílio, Presisidente -- Rt'nato .Azeredn, 2.-o- Vice~Pres-t:lente_ --:- Wilson Braga,
Lo-secretário - E_pitáci& Cafeteira, 2. 0 -SeÇcretário - Ari Kffuri,
3.0 -Becretário -:- Walmo':' de Luca, 4.0~Secretârto.
A Mesa do Se..l"lado Fé.dera.1. - Luiz Viana., Presidente - Nilo
Coelho, 1. 0 -Vir.e-Presidente ···- Dh1::1rte Mariz, 2.0-Vice-Presidente
- Alexandre Costa~ L 0 ~Secretáric. --: Ga 1)r~cl Hermes, 2P-Sec.retário - Lo.ur~val B~ptista, 3.o-8ecretário -- Gastão Müller, 4.0 -Secretário.
DECRETO-LEI N. 0 411, Dl2'. 8 DE JA..'<EIRO DE 1969
Disr~õe

sübre a administraçê"o dos Territórios Federais,

a,. _organização à"os seus Mt;nicípios, e_ ãá outras providên~
Ci3JS•

~·-~·~········.~····~·-·········'"·····~·~············-·········
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CAPíTULO I
Da Natureza e das Fin3.lidades

Art. 2.0 A União administrará os

o.s seguintes objetivos:

TerP.tóri~,

tendo em

v~sta

I ~ desenvolvimento econômico, so-c.Ial, politico e administrativo, visando à criação de condições que possibi!i~em a _sua_ ascensão à categoria de Estado;
,
II - ocupaçãõ efetiva do t_enltórlo,_ :nctadamente d_Qs espaços
vazios e -zonas de fronteiras, mediante _Q povoamento orfentado ·e
. a colonização;
. III - integração sóclo-econônlica e c~lt~ral à cortwnldade nac _
cional;
·
IV - levantamento _,sistem:átlco. dos rezur.sos natur;li.s, para· o
aproveitamento racional das suas potencialidades econômicas; ·
. V --incentivos à agriculturp,, à pecuária, à silviçultura, à pl,::;clcultura e industrialização, através de planos Integradas com os
órgãOS ·de desenvolVim~ntci regional atuantes nas áre::ts . respectivas;
·
VI - melhoria das coridições de vida da população, mediante
efetlva assistência médica, · sanitária, educacional e social;
VII - garantia à autcmomia dos MU!licfplos que os integram
e ass.istência técnica às respectivas ad!llinistrações;

VIII -'-. preservação das riquezas naturais, do· patrlmônlo e
das áreas especialmente protegidas por lei federal.
SEÇAO ii
Do Conselho TI'JTitor!al
• ••

•

~

• • • • • •• • • • •

~

............ 4

• • •• . . . . . . .

• .•••••••••••••••••••••••••••

Árt. 28. .Con>Pete ao ConseLho Territorial:
I --,- opinar sobre:
a) os planos de. Governo, o orçamento anual e o plano plurianual de investimentos;
b) a criação e a elttinção de Muiúe!piO&;
c) a proPosta orçamentária do Território;
d) a cónce&<lão de Isenções fiscais previstas em lei;
c) 'o reJa tório. ànual do Governaaor ao Ministro .do Interior;
i) o.s proj étos de. s,quislção e ánenação de bens Imé>vels e de
bens m:óveis de capital;
II -;c aprovar os critérios da contratação de serviços técnicas
ou.:de natur~za especi~lizada, ~m terceiros;
rrr - ·sugerir ao Governador a adoção de medl<ilÍs que visem
a· à.tender aos interesses dá comUilldade e a alcançar os objetlvos
de desenvolvimento do Ten:itórlo;
i· . "tv ..:.. .~ollclta'r 'ao· Governador as informações néeessárlas ao
deSempenho de suas ãtribnl~ões;
·
.y ~ _repreBentar ao Mfuistro dp :rn.tertor contra ato do G<wernà.dor · e, a esse, contra atas dos Secretários de GOverno e dos
P!"efeltos munlelp;>is nos casos de irregularidade ou ine{!clência
ab exêréíeio das sú.S funções;
·
·_ VI'. - . ~mÍriar ....; i:e,prezentaçõ.s das • Câmaras Municipais
C9~ttra !ls re;weeUvo,-; Prefeltas e, encaminhar ao Qovernadl>r a seu

·

parJlCll;; ·
·
.
VIi .,... .eleger o Presidente do Coru;elho;
VIII -

·

elaJjorar o seu Regimento Interno.
(Às Comissões de .Constituição e Justiça, de _Municípios, de AsRegionais e de Fínãncas.)

~·w1tos

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1982
(N' 5.617/81, na Casa de origem)

De iniciatiVii d() Senhor Preside_nte _da República
Altera disposições da Lei n9 5.887, de 31 de maio de 1973, referentes ao regime jurídico do Diplomata.
O CongreSso Nacior:aal decr_eta:
___ __
·-·-.- ~
Art. J9 Os arts. 49, 8<? e ~O qa Lei n<? 5.887, de 3_1 de ma10 de_1973, com
as modificações que lhe foram introduzidas pelas Leis n9 6.595, de 21 de novembro de 1978, n' 6.716, de 12 de novembro de 1979, e n' 6,857, de 19 de no·
vembro de 1980, passam a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 49 O Diplomata temporariamente afastado do exêrcício de
seu cargo será agregado nos seguintes caso-s:
1 -licençn para trato de interesse$. parficulares por prazo superíor a 6 (seis) meses;

l\1ar~o

de 1982

I I - licença especial por prazo superior a 6 (seis) meses;
III- licença por motivo de doença por prazo superior a 6
(seis) meses, ~alvu cm caso de acidente em serviço ou doença contr-aldti em decorrência de condições peculiures ao exercício da profissão;

lV-=---:. licença por motivo de doença cm pessoa dn família por
prazo ~upcrior a 6 (seís)·me:-.cs,-s~llvo em cuso de acidente em serviço
ou doençu contraída em decorrência de condições peculiares ao
exercício da profissão que Vitimem dependentes dirt!tos;
V- desempenho de cargo, função ou encargo em outros ór-

gãos- da Administraç_ãO dtrcta -ou hldiT-efã du UniãO, dos Estados, do
Distrito Fedt!ral, dos Territórios e _dos Mun_icíplos;
VI- exercícío-,- em organismo internacional, de cargo ou comissão _que impeça o efetivo desempenho du função de Diplomata;
_ VII- desempenho de mandato eletivo;
· VIII- afastamentO -do ex.~rcício do cargo par;:l acompanhar o
cônjuge, funcionário da Carreira de Diplomata, removido para posto no exterior ou que já se encontre servindo no exteriOr;

tX- afast<.Lmento para freqüentar qualquer curso, por indicação da Adminisfrãção,- com prazo de duração superior a 6 (seis)
~eses, excet~ados aqUeles -prÓprios da Carreira de Diplomata;
Parágrafo único. Excetuam-se do. disposto no inciso V deste
artigo os casos_ de afastamento para o desempenho de cargo, função
ou encargo de ocupação privativa de Diplomata nos Gabinetes _Civil
e Militar da Presidência da República e nos órgãos de assessOTamcnto direto do_ Presidente da República, previstos no art. 32 do
Decreto-lei n? 200, de 25-ae fevereiro de 1967.
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"ArLS? ,Não_ poderá haver progressão funcional do DiplomatU agregud-0 nOs- túrTIOsdOs-inciSOS t-e-Vi1I do art. 49 desta lei.
. - Parágrafo único. Não poderá haver progressãil pOr merecimento, do Diplomata agregado nos termos desta lei, sálvo nos casos
de:
a) ocupante-dos cargos de Conselheiro e de MinistrO de Segunda Clusse, agregado de conformidade com os incisos V e VI do art.
49 _desta Lei;
b) ocupantes _dos_ cargos de Segundo-Secretário e Primeiro·
SecretáriO agregados de conformidade com o inciso V do art. 49 desta Lei, para o exerdcio de cargo, encargo ou função nos Gabinetes
Civil e Militar da Presicfêricia da República, bem como nos órgãos
dC aSsesSOrãffiento diretó --do Pl-t!Sidente da RCpúbliCa, previstos no
art. 32 do Decreto-lei n<? 2.00, .de 25 de fevereiro de 1967; e
c) afastamento nos termos do inciso IX do art. 49 desta Lei.

·~Art. 10.
Cessado -O motivo da agregação, o Diplomata, mediante ato do Ministro de Estado, reassumirá o exercício do cargo,
passando a ocupar, na respectiva Classe, o lugar que lhe competir
por ordenl de antigüidade.
§ J9 Terminada a agregação, o Diplomata figurará sem numeraç-J:o na lista da antigüidade de sua própria Classe, no lugar que lhe
corresponda, até lhe ser atribuído número, o.correndo a primeira vaga, após transcorrido:
a} tempo equivalente ao que permaneceu agregado, nos casos
dos incisos I e II do art. 49' desta Lei;
h J tempo equivalente a metade do que permaneceu agregado,
nos casos dos incisos HI e IV do art. 49 desta Lei;
c) tempo equivalente a um terço do que permaneceu agregado,
nos casos_.dos incisos V, VI, VII, VIII e IX do art._ 49 desta Lei.
§ 29 Ao cessar a agregação, caso o- Diplomata rião se encontre,
-.por motivo justificado, no local onde deverã exercer suas atividades,
ser-lhe-.á assegurado, para efeito de apresentação, o prazo de 30
(trinta) dias.
_ç_J<?_ No caso do inciso I do art. 49 desta Lei, o Diplomata só
poderú voltar a ser agregado, pelo mesmo motivo, decorrido tempo
id_êntico ao que permaneceu agregado, a contar do término da agregaJ.;ão anterior, se essa agregação tiver tido duração inferior a 2
(dojs) anos, ou decorridos 2 (dois) anos se _a ~gregação anterior tiver
ul_~rupassa_do _esse tempo;-'-'

Art. 2"'
Art. 3~'

Esta Lei" entru em Vlf~or na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrári-o.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

MENSAGEM N." 537, DE 1981, DO PODER EXEC1JTIVO
Excelentíssimos Senhores Membros do 9ongresso 1'Jaclonal:
Nos termoo do art. &1 da Oonstltulção, tenho a honra de
submeter à elevada d·eliberação de Vossas Ex;:elênclas •. acompanhado de Exposição de Mo ti vos do Senhor Mlnl$tro de Esla.do das
Relações Exteriores, o anexo :ProJeto de Lei que '''!ltérà. dlsposiçõe.S
da Lei n~o 5.887, de 31 de maio de 1973, ref~rentes ao regime
jurídico do Diplomata".
Brasll!a, 24 de novembro de 1981. - .João FJgueilledo.

EXPOSIÇ!.O Dl!; :.MOTIVOf! N. 0 G/DP/212/310.21, DE 15 DE .SETEMBRO DE 1981, DO SENHOR MINIS'I!RO PE ESTADO DAS
RELAÇOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor·
Jqão Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência Projeto de Le!
que altera disposições da Lei n. 0 5.887, de 31 de mala de 1~73, que
tratn. do regime jurídico do Diplomata e dá outras providências.
2. As alterações_propostas no Projeto de Lei. afetnm, em reaUdad·e. apenas aspectos do instituto da agrega-ção de Diplomata o
Qual no curso do tempo, tem demonstrado utilidade, tendo em
vista o flexível aprov-eitamento que permite da _experiência do
funcionário diplomático em diferentes órgãos da Admlni.,traç?.o
Federal e Estadual, A forma escolhi<:! a para promover as alterações propostas reproduz, na íntegra, a_ atual redação dós dispositivos afetados, vale dizer, os artigos 4.0 , 8. 0 e 10 da L"?-i n.o 5.837/73~
conforme mod_1ficadO!) por legisl:PJ,çfio póo:;terior <Lei n. 0 6.5!}5/78.
Lei _n. 0 6.716/79 e Lei n.o 6.857/80), consolidando-os com as novas
modificações.

3_. Q_ núm.ero significativo de .diplpmatas a servi'?O .çle _~rgãos
da Adm!nlstraçã:o cria, para o Ministério das Relações Exteriores,
urna situação sui generis do ponto de v1sta da m_ovimentação vertical, :nor progressão _funcional nas· cla,_:S,'le.s__ quP. __ cQmpõe.m a .C:;trr~~ra de· Diplqma.ta. Com:..ef~lto,. e. cacta. diplomata agregado corresponde a· possibilidade de !mediata promoção ~m ~ua _va,ga, " qu~
funciona para preencher, n:as .quadros do Itamaraty, oom um
funcionário da mesma catejorla, a lacuna que· .se abrirá para o
servico -diplomático ·se. tal nao fo..'lse o_procedimentC'. O tér.i:nino d::t.
agregação de diplomata, entretanto, acarreta, por seu turno, a
situa~ão _de uma ce_rta rigidez nas- po.ssibilid:?.des. de acesso, por
progressao funcional no período !media.to_ ao ato que declara terminada a agregação. Qualquer vaga que se abra desde então, salvo
as .decouentes da Lei n.O 6.85~, de 24 de novembro de 1980.
est.ará ocupada pelo .desagregado.
·
. 4.. Pá.ra a Aíta Ad.ministração. a sitUação é P.,e dificuldade em
o· rit_mo _e o _fluxo dos_ a toS_ de. p_rogre_ssão_ ~u_n~ional. :Mult.ã.S- Vezes, Um --ato que declare terminada u~a. agregação, impre-visto, impede a realização de uma neceBsidade politica do. ~dm!
nistr:ador_, longamentO protelada. No mesmo sentido, ~__sit.na_çao pcdera frustrar, no momento hipotético-de uJi:la ifiltdança de quadfos_na .Aita __ Adm.ini.stração cJ.o"p_ais,"eomo ~erta, o ria§Q da su~essão
gb-_yerna.irfental, e; em cada caso eSJ;_Jarso de fato _rrru;tra, expectiYas
benl"!undatnentadas de _funcionários das- classes inferior~, no~ eXercício ·efetivo .de fu~çõeS dlplomát.;cas, .c;Ie obter,_ erri. ~po ràzôavelmente preBum!véi, ·aCeBSO àS classes sup~rloreB.
... , 5~ · •As moct!flcações ora propos~s visam, sobretudo, a resolver
es.sa.questão que se revela tanto mais verdadei>:a quap.to Jllaior
o ..il1Íll\ero.· de _diplomatas agJ;egados para ,o exercimo de !unçoes ou
encàrgos. em outJ.:OS ·órgãos da Administração D!reta- O!l. Ii:J.direta
da União dos Erstados do DistritO Federal, dos Térrltõrios
do$
Ivrunicíplo's. Esse é o sfn.ttd-o das alter~ções prev:istS:S ·no art!go lú
da Lei n.o 5.887/73 pelo Projeto aneJ<o.
. ..
.
.
--

6. o que .se pretende é, ..se_r:p. _prej_tiíZO 'Q.e._Qu5lJ,squer 9~?itQs
do funcionário agregado que retorria aos -q~_adro~ da carre1ra <"!e
DiplOlriat.a, dar ao Administrador os meiçs de ,l?l~nejar o_ flux()
de pr,:;gressões verticais, mantend? verdadel~a:. a_ ~expectativa, para
os funcionâ.Iio.s _diplomáticos, de acesso às cla.sses. mais alta..> em
prazo previsível. O mecanismo. é de .eXecuçãp_ SlJApl~~l pois per~ te
a simultaneidade dos -dois .processos: rE,!:integra-se o "dlploma:ta que
desagrega e prevê-se um pr2.zo - proporcional__ a_ seu· tempo de
afastamento -_para lhe dar núm-ero, o que, ten,dp_. em vista as
dlstinta.s datas de Inicio da agregação em. cada caso <> os prazos
cliier~ntes da. permanência nessa situação, çle- funcionário agre-·
gado para outro, significará ocupação- equUibr_adam.t.mte _dist_rtbuída n-o tempo das vagas que se abram.
7. Não se ·configura situação adversa, _ sl_.lpst_anciaJ~lente? -_~a
atrial, no que .')e refere à coexistêD:~~a _de f'l:lnc~o~4r~o~ p.o Quad!o
Perma:nentt;l, nwn.erado.s e_ não numerados. De fato. pela atual le-
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g;.slação. o retorno ao _setviço. dQ ~tério .d~s_ R.elações Exte~ores
de funcionári'o que desagrega cria, durante ·um certo tempo, até
que ocorra a primeira vaga que lhe permita receber número. Uma.
situação .em que se adiclona, .com plenos direltosJ.- funcionário ou
funcionários aos. que já con.strun do quadro )J.úmeradõ. O que se
ihov;a, p.a situãç~o pro:Post~; é o ê.Stab~lecirne~to de um mecanis~.
mo q:ue dilui nõ tempo; os efeitos -danQsos, pata. ·a carreira, do
?irtual bloqueio· que o retorno-· em moiDehto_- nã.o prevJsto, como". já_
.<::~ d~sse, ao serviço do Mi.ni.c;;tério_das R_elações·Exteriores, ae c~to
número de desag:t:egados, provoc;:tria no fluxo de progressõeS ver-ticais, por t~mpo mais ou menos longo.
· 8. A oportunidade d.e propor alterações à Lei n.O 5.887 emej_a,
ainda, a possibilidade de algumas adaptações de sentido justo-. Tal
.seria,_ por exemplo, o caso da nova reâa:Çao· proposta para O item IV
do artigo 4.0 §a Lel_l1.0 5 .. 8_87, cujo .sentido é, por eqü!dade: dar
tratamento Idêntico ao da re$Salva do ttein III, ou seja, não se
~grega ria o diplomata obrigada a entrar em licença por· motivo de
âoença em_ pessoa- da família por prazo superior a seis meses, se
a doença houver sido cc;mtraida em 9--ecorrência .ó.e condições peculiare.·s do exercicio d&:_prof~são ou ~:m caso de_ B:c!.dep.te de_ .ser_-_
viço, vitimando dependentes ~etós, como Ocõrre quando vítima
é o próprio diplomata. A progres.siva criação de postos "de vida
dlficll, nem sempre salubre, justifica plenamente a med!dà.
·
9. A alteração prop~~'ta.'ao a.J;"_tlgo_a.o dà. Lei I)..o,5,&8~.-tem
tam~ém. obJet!Yo preciso" Elimina-se. a. .restriç~o. :~ue exi\\'e na
at1-1al lei. à progressão funcionai de funcionário em, exercício -em
organismo internacion~l( 1tez;u VI do ªrtJ__go 4.o da Lei n.i:! ·5-.887Jv
A nova fórmula permitiria a __ progressão funcional, por_ merecimento ou antlgülgade,d~ diplomata, Conselheiro .o.u.. Jifinlst.ro de
Segunda-Classe~ agregado IJara o ex"ercício de cargo ou co:m,_issão
em· organismO- inte!'l1acional, desde· que. do Interesse do·, Governo
brasileiro e não l~compative~ com. os regulamentos do _c:r-ganis.mo
envolvido. Pe~an~ce, na··novli redaçã-u;-·assim, apê.nas -a proibi{!ãoda progressão funcional do:l:l!p!omata agregado para trato de lnteressff.S particulares ütem I) e_ pára· acompanhar O cônjuge, funcionário _da carreU"a de_diplomata._ em posto no exterior (item VIII).
10. É importante Voltar a assinalar que as alterações pr{lpostas não prejudicam, sob nenhum aspecto, q11aisquer direitos pessoais ou funcionais do func.ionárta em c;:xercic1o _ativo, do funcionáXí..o agregado ou do funcionário cuja agl'.egação venha a ser declarada terminada. Em outras palavras, objetivamente, o funcJonário ctes~g!'eg:ido que _aguarda número, como já ocorre, conserva
t~dos 0.3 dir~itos, como se numerado estivesoo no quadro, inclusivP.
o- de ~;rnoçãp, progre~~p ftmcinnal, designacão p::!ra fun~ões dfl
cl:>e!là etc. .
.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vo:ssa Excelência,
Sénhór Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito.
Ramiro Saraiva Guerreiro.
LI;:Gl$LAÇAO CIT!!DA

pla.ne~aT

e

Terça-feira 16

LEt N. 0 .5 .. 887, DE 31 PE MAIO DE 1973
Altera disposições referentes ao regime jurídico do
Diplomata, e d~ outras_ prov~dências.
O Presidente da República
Faço ·saber· ·que· o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
TtrlJLO I
Art. 1.o. O Diplomata só poderá casar com pessoa de naclonalidade brasileira e m&dlante autorização do Ministro de Estado
das Relações Exteriores.
§ ]_o Excepcionalmente, .o- D:plomata poderá ser autorizado
pelo Presidente da República a casar com pessoa de nacionalidade
estran~.eJra, C!_e~de qu~ If~- seja funcionária 4o Governo estrangeiro
ou Organiz"ço.o Internacional.

. § 2- 0 A critério ct§-Ministro de EstadO, sei-ão apresentados com
o pedido _d~ autorizaçao, quaisquer documentos que sejam julgados

_n~es_~ários_.

§ s.o o disposto neste ~rligo aplica-se ao Aluno do Curso de
Formação do Instituto Rio Branco.

A:rrt.. 2.0 o Diplomata nR.-o poderá servir no pais da na_cionalidade originária ou adquirida do cônjuge, salvo a.utorizaçao expres&a do Presidente da República.
~t. 3.0 A transgressão da nonna· do a.rt. 1.0 comprovada em
proêés.So administrativo, acarretará a demissão do Diplomata.

_ ~_rágrafo :(t~ico, ~o ~aso do _Aluno do Curso de Formação do
Instituto- ~io :aranco,_ a transgressão acarretará sua exclusão do
mesmo, mediante ato ao Ministro de Estado.

DIÁRIO DÓ CO~GRESSO NACIONAL IScçào II)
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TíTULO

u

Da Agregação do Diploma ta

Art. 4. 0 O Diplomata temporiam.erite afastado do exercício ·de
seu cargo será agregado nos seguinte_s casos:_
I -

licença para trato de interesses particulares por prazo

superior a seis meses;
Ir'._,... .licença especial por prazo superior a seis meses;
m ~-- licenç:a por motivo de doença_ por prazo superior a seis

meses, salvo em caso de a_cidente em se:;rviç..o .ou.._doença contraida
em decorrência de condições peculiares ao exercício da profi_ssão;

IV - lic-ença por motivo de doença em pessoa da família por
prazo superior a seis meses;

V - des.emp€nho de-cargo, funÇão ou encargo em outros õrgãos
f.a l.t.dministração direta ou il;ldir_eta da União, dos Estados, do
Distrito F·~d~ral, dos T-erritórios e dos Municípios;
- --VI - exercicio em organismo internacional de cargo ou comissão que impeça o efetivo de_sempenho da função de Diplomata;
de.S-emptmho de mandato e1etivo;

VII -

, VIII-~ 3.f~tamento do exercício do cargo para acompanhar o
conjuge, funmonário da Carreira de Diplomata, rem-ovido p~ra
por to no exterior -ou que já se encontre servindo no exterior,
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no !tem V deste

u.~tiJ;o os casos de afastamento para o de.sémpellho de cargo, funçao ou encargo nos Gabinetes Militares e Clvll da Presidência da
República, nos órgãos de assessoramertto direto do Presidente da
República p_revistos no a_rtigo 32, itens I, II e III, do Deci".étO-Iei
n.0 200, de 25 de feVerel:tõ- de 1967, para o _exercício das funções
d0 Assistente do Gomando e do Corpo Permanente da EsC<lla SU-

perior de Guerra, bem como de Chefe da Secre~aria de Cooperação
Econômica e Técnica Internacional (SUBIN) do Ministério do
Planejamento _e Coordenação Geral
Art. 5. A agregação será decretada pelo Presidente da Rec
públlca e abrirá vaga na Classe a que pertença o Diplomata.
0

Art. 65'_ A agregação no case do Item I, do arl. ·1.<~, não pod"ei:.â
ultrapassar dois anos, contados de sua decretação, findos os quais
o Diplomata deverá obrlgatorla.mente retomar ao exerc!cia efetivo
do cargo.
Art. 7.0 Re$salvadas as hipóteses previstas no-s itens I e I:V,
do_ artigo 4. 0 , o tempo em que o Diplomata psrmanece:r- agregado
será contado para tcdos os efeitos.

Parágrafo único. O período de agregação será contado somente para fins de aposentadoria no caso previsto no item m, e
para efeito de antiguidade na Classe e aposentadoria, na hipótese
do ikm VII.
-Art. 3. 0 Não poderá haver progressão funcional do Diplomata
agregado, exceto no.s casos dos itens II e III, do artigo 4.0
Art. 9.0 O ocupante de cargo da Carreira_ de Dip1omata. não
:terá direito à retribuição, enquanto durar a agregação -pre.vista nos
Itens I, VI, VII e VIII, do artigo 4.0

Parágrafo único. O Diplomata não terá direito à retribuição do
cargo respectivo no caso do item V, se a agregação decorrer de
nomeação _}Jara cargo em comissão ou de;c;ig"i.ação para fun,~ão de
confiança.
Art. 10. Cessado o motivo da agregação, o Diplomta, mediante
ato do :Mlnistro de Estado, reassumirá o exercício do cargo, Passando a ocupar, na respectiva C1a.o:;se, o lugar·que Ibe- competir por
ord€m de antiguidade.
§ 1.0

Se, ao terminar a agregaç§o, esti.verf'm preenchidos to-

dos os .cargos· da Classe- a que pertence, o Diplomata, até que
ocorra a prlmeira vaga, figurarã como agregado à própria Classe,
no lugar que lhe corresponda.
§ 2. 0 AD cassar a agregação, caso ó Díploniata não se- encontre,
por motivo justificado, no local onde deverá exercer suas atlvidaC:.as, r;cr-lhe-á assegurado, para efeito de apresentaçi'ío, o prazo
de trinta dias.

3.0 Nos casos dos itens I, V e VI, do artigo 4.0 , o Diplomata
so poderá ser novamente agregado, por qualquer_ P,esse.:! motivos
decorriCos dois anos a co:.:1tar do término da agregação anterior. '
,

§

Art. :!.1. __ Mr.:'i~nte _proposta do :Ministro de Estado das Relações Exteriores, poderá O Pr8sida.·1te da Re},)úblíca, a qualc;i.uer
tempo. det.~rn:inax que o Dip!o:rr>..ata, agregatlo noS õasós doo itens
I, II . V e VI, do a.."'t. 4. 0 , retorne ao ex.ercíc1o do cargci,
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Art. ~2. _No ~aso de q~e trata o inciso VIII, do art. 4. 0 , qúRndó
o cônj_uge que estav;,. servmdo no exterior assumir função na Secretaria de Es!:ado, o cônjuge a_grç:gado terá o direito de r:ass,Jmir
suas fun~ões, f';r:' assim o requerer ao ·Ministro de Estado.
Art. 13. O Diplomata que, a partir d::t vigência desta Lei for
agregado, n_os termos do item r_ do art. 4. 0 , s6 poderá ser desig~ado
para, funçao fora_ do Pais ou exercer- chefia na _Secretaria de
Est~do, O:as Relarões Exteriores a.tJÕ~ <;tecorr19:o prazo equivalente
ao p:)riO·.:~J c--:·. qro r,;erm?. n:ceu agregado.
S.om.ente- após tran~ccrrida: o mesmo prazo poderá o
conco~r~r à inclusão no Q~a:dro de Acesso.
§ 2.0 O praz_o ::r que -se refere este artigo -serã contado a partir
da data do término da agregação.
§ 1.0

Diplomata

TíTULO III
Disposições Ge...""ais
contar-se-á como de efetiva e:r.:ercicio ll') serviço pú-

. Art. 14.

bllco fed'::!ral e na Carreira o tem.:r;:to em que houver. o Diplomata
como aluno no Curso .de Prepa_ração à Carreira de
D1pJomata.
Parágrafo único. A contagem de tempo de serviço a que se
refere e&te 8.Itigo não dará direito à percepção de atrasados, nem
alterará a atual classificação por antiguidade dentro de cada
Classe.
Art. 15. Esta lei" ~ntr~~trá e"iU viF"or na data de sua publicação,
r·_;_vogaG.as as di.sposições eD;l contrário.
Brásilla, 31 de mala de 1973; 152.0 da Indapendênc!a. e 85.o da
;;~rm8.necido

Repú:)l:ca. -

El\1íLIO G. MéD!_CI -

Mário Gibson Barlwza.

LEI: N.0 6.595, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1978

Altera disposições da Lei n. 0 5.887, de 31 de maio de
1973, que dispõe sobre o regimento jurídico do Diplomata.
O Presidente da Repúbl!ca.
Faço saber que o Con-gresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Le!:
--Art. 1.o O artigo 8.0 e o § 3.0 do artigo 10 da Le! n.O 5. 887, de
31 de maio de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:
-c-_

"Art. a.o Não poderá haver pragresão furiclonal do
Diplomata agregado nos termos dos itens r, IV, VI e VIII
do artigo 4.o
Parágrafo ú~c·o.- Não poderá haver progressão, por
merecimento. do Diplomata agregado nos termos desta Lei,
salvo dos ocupantes dos ~argos de Conselheiro e de Ministro
de Segunda Classe, agregados de conformidade com o item
V do artigo 4.o"
~"1ATt.

-10.

No casa dos !tens I e VI do artigo 4.0 , o Diplomata só poderá voltar a ser agregado, pelo mesmo motivo,
decorridos dois anos a contar do término da agregação
anterior.'!
Art. 2.0 Ficam revogados o artigo 13 da Lei n.O 5.887, de 31 de
mala de 1973, e demais disposições em contrário.
§

Art. 3.0

3.0

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasilla, 21·de novembro de 1978; 157. 0 da Independência e 90.0
da Repúbl!ca.
LEI -N.0 6.716, DE 12 DE NbvEMBRO DE 1979
Altera disposições da Lei n.0 5 887, de 31 de maio de
1973, referentes ~ agregação do Diplomata.

O Presidente da Repúbl!ca.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Le!:
_Art. 1.0 O parágrafo único do .artigo 4.0 e o parágrafo único
di) artigo 8.0 da Le1!1.0 5,887, de 3l,_de maio de 1973, alterada pela
Lei n. 0 6.595, de 21 de novembro de 1978, passam a vigorar com a
seguinte redação:
HArt. 4,0 •
·~•
ParágrafQ único. ___ Excetuam-se dO disposto no item V
d~s~~ artigo os casos de afastamento para. o desempenho de
cargo, função ou enca1'go ~de ocupação privativa de Diplomata nos Gabinetes Civil e 1\fll!tar da Presidência daRepúbl!ca e nos- órgãos de assessoramento dlreto do Presi- -dente d-a República, previstos no artigo 32 do D_ecre_to-lei
-- n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967."
Í',Art. a;o
······~~-~~--:-·-~················••4••44••··~·0
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Parágrafo único. Não poderá haver progressão, por
merecimento, do Diplom·ata agregado nos termos desta Lei,
salvo nos casos de:
a.) ocupante dos cargos de Conselheiro e de Ministro de
Segunda Classe, agregados de conformidade com o !tem V
do artigo 4.0;. e
b) ocupantes dos cargos de Segundo Secretário E\ de
Primelro_secretário agregados de conformidade com o item
V do artigo 4. 0 , para o exerciclo de cargo, função ou encargo nos Gabinetes Civil e Militar da Presidência dlt República, b~m como nos órgãos de assessoramento direto do
Presidente da República previstos no artigo 32 do Decretolei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967."
Art. 2.~ . Ficam revogadas as disposições. em contrário.
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1979; 158.0 da Ind~pendência e 91~o
dà República.
IiEli N. 0 6.857, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1980

Acrescenta. inciso ao .artigo 4.0 e alínea. ao parágrafo
único do artigo .8.o da Lei.n.0 5.887, de 31 de maio de 1973,

que altera disposições referentes ao .regime jurídico do Di-

plomata, e dá outras providências.
O Presidente .da República.
Faço saber que o· Congresso Nacional decreta e ·eu· ·sanCiono· a:
segul!lte Lei:
c~ .1. 0 O artigo 4. 0 ce ·o parágrafo único do artigo~ 8.o da Lei
n. 0 5.1387, de 31 de maio de 1973; alterada pelas"Lels n.os 6.595;· de

21 de nov=bro de 1978, e 6. 716, de 12 de novembro de 1979, ficam
acrescidos do inciso IX e da alínea "c"1 respectivamente. com a
seguln te redação:
"Art. 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX - afastamento para freqüentar qualquer curso por
indicação da Administração, com prazo de duração superior
a seis meses, excetuados aqueles próprios da carreira de
Diplomata.."
"Art. 8.0 .••••••.••••••••••••••••••••••.• ·- •••••••••••
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Especial, serão preenchidas exclusivamente através de progressão
funcional.
Al't. 5.0 o funcionário em JMissão Permanente no Exterio1·
transf e:rido para o Quadro Especial será removido para a Secretaria de Estado.

Art. 6.0 OS M!P1stros de Primeira Classe e de Segunda Classe
transferidos para o Quadro Especial ocuparão cargos de mesma
denominação, na Secretaria de ~tado, com atribuições de asses.soramento superior e vencimentos de Cr$ 100.009,00 (cem mil e
sessenta e nove cruzeiros) e Cr$ 82.507,00 (oitenta e dois mil e
quinhentos e sete cruzej.;ros), respectivamente, rea-justáveis por
ocasião do aumento geral do funcionalismo e nas mesmas bases
deste.
§ 1.0 Os cargos -de que trata e.ste artigo conslderar-se-ão.
automaticamente criados com a transfurê_ncia, em cada caso, para
o Quadro Especial e extlngulr-se-ão da mesma forma quando vagarem.
§ 2.o O Ministro de Segunda Cla.sse que tiver exercido,_ poi'
â.oi.s anos, as funções de Embaixador terá assegur:a,do, no Quadro
Especial, o vencim-ento de Ministro de Primeira Class·e, estabelecido no caput deste artigo.
I 3.0 O cargo de Mlnlstro de segunda Classe do Quadro
Especial transformar•se-á em cargo de Ministro de Primeira Classe
do mesmo·Quadro, se o respectivo ocupante .satisfizer os requisitos
da legislaÇão aplic;ável à Ca:rreira de Diplomata para a progressão
funcional, antes de atingir a idade-limite para aposentadoria.
Art. 7.0 Os diplomatas integrantes do Quadro Especial, além
dos vencimentos fixados no artigo anterior, só farão ju.s à gratificação adicional por tempo de serviço e ao salário-fam!lla.
Art. 8.0 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das . dotações próprias do Mlnlstério das Relações
Exteriores.
Alrt. 9.o Esta. Lei entrará em vigor a 1.o d~ janeiro de 1981.
Art. W. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasi!la, 24 de novembro de 1980; 169.0 da Independência e
n.o da República. - JoãA> Figueiredo.

( Ã Comissão dt' Sa1·ico Púh!ico CMI.}

Parágrafo único.
c) afastamento nos termos do inciso IX do artigo 4.0"
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1980; 159.0 da Independência e 92.0
da República. - João Figueiredo.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O expediente lido vai à public~t~;Jo.

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ;r lido pelo Sr. {9-Secretârio.

t

lido o seguintf.'

PRO.JETO DE LEI DO SENADO N• 17, DE 1982
Altera artigos do Código Civil (Lei n9 3.071, de ]9 de janeiro de
1916. com a~ a'ltera~ões. posteriores:).

LEI_N.0 6.859, DE 24 DE ·NOVEMBRO DE 19S()
Institui, no Mini"stério das Relações Exteliores1 Quadro
Especial integrado por _diploma~ nas condições que menciona.

O Presidente da República.
Faço saber que o OOngresso Nacional decreta· e eu. sanciono
a seguinte Lei:
· Al't. 1.0

Os ocupantes de cargos de Ministro de Primeira Classe
de segunda Classe, da Categoria Funcional de Diplomata., OsTreira de Diplomata, código D-301, do Grupo-Diplomacia,
pod~rão ser. transferidos para cargos integranta.s de Quadro Especial do Ministério das Relações Exteriores, na forma estabelecida por esta. Lei.
Art. 2. 0 A transferência para o Quadro Especial a que se refere
o artigo anterior dar-se-á ex officio ~mpre que, em cada semestre
do ano civil, não ocorrerem, em virtude de aposentadoria:
I - duas vagas de Ministro de· Primeira Classe;
•~Ministro

li! - uma vaga de Ministro d? Segunda Classe.. ~
. Art. 3.0 Verificadas as condições do artigo anterior, a transferência recairá_ nos func~9nárlos mais i40sos c:yts re-feridas Categorias Funcionais, mantida a atual classificaçao na Darreira de
Diplomata, e será efetivada na primeir~ quinzena de junho
dezembro, mediante ato do Presidente. da ;República.

e

Art. 4.0 Al!. vagas verificadas na série de classes q_ue compQem
o Quadro Permanente, em virtude de transferência para o Quadro

O Congresso Nacional decreta:
ArL (9 Os artigos do Código Civil (Lei n9 3.071, de 19 de janeiro de
1916. com a~ ulterações rosteriores) abaixo mencionados passam a vigorar
çom <I seguinte rcdaçào.
"Art. 70. É permitido à direção da família destinar um prédio
para domicílio desta, com a cláusula de ficar isento de execução por
dívidas, salvo as que provierem de impostos relativos ao mesmo prédio.
Parágrafo único. Essa isenção durará enquanto viverem os
cônjuges e até que os filhos éompletem sua maioridade."
"Art. 224. Concedida a separação, qualquer dos cônjuges poded pedir alímcntos provisionais, que lhe serão arbitrados na forma
do anigo 400."
"'Art. 233. A direção e a representação da sociedade conjugal
cabem ao marido e ú mulher, que a exercerão sempre no interesse do
casal e dos filhos, observadas as seguintes normas:
I -Havendo divergência entre os cônjuges, fica res.salvada a
ambos o dire-ito de recorrer ao juiz, desde que não se trate de matéria personalíssima~
II- Os .::llnjuges são obrigados a concorrer, na proporção de
seus haveres c rendimentos, para o sustento da famflia c educação
dos filhos, 4ualquer que seja o regime de bens.
III- A administração dos bens particulares compete a cada
cônjuge, pern_ütida a outorga de poderes de gestão de um ao outro.
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IV- A adminístração dos bens comuns compete a ambos os
cônjuges.
V - Em casos de malversação dos bens, judicialmente com~ provada, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos
cônjuges.
VI - O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônju.
ges. mas um e outro poderão ausentar~se do_domicílio conjugal para
atender a encargos públicos, ao exercício de profissão, ou a interesses particulares relevantes."
""Art. 235. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do
outro, cxceto no regime de separação absoluta:
a) alienar, hipotecar ou gravar de ônus real os. bens 1móveis ou
direitos reais sobre imóveis alheios;
h) pleitear como autor ou réU acerca desses bens ou direitos;
c) prestar fiança;
d) fazer doação não remuneratória de bens comuns ou dos que
podem fazer parte da futura meação;
e) contrair obrigações "que possam irriportâr e·nr :ilheação de
bens do casal."
"Art. 240. É faculdade de ambos os cônjuges acrescer ao seu
o nome do consorte."
"Art. 236. São válidas as doações feitas aos filhos, por ocasião de se casarem. ou estabelecerem economia sepafãda."
·~Art. 237.
Cabe ao juiz suprir a outorga quando qualquer dos
cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja íffiposs(vel dá-la."
HArt. 238. O suprimento judicüil valida os ates autorizados
mas não obriga os bens própríós do outro cônjuge."
''Art. 239. A anulação dos atos praticados -serri -Outorga, ou
sem suprimento do juiz, sô poderá ser demandada pelo cônjuge que
a recusou, ou seus herdeiros (art. 178, § 99, n9 I, a, e n9 II)."
"Art. 248. Qualquer que seja o regime de bens, o marido e a
mulher podem livremente.
I - exercer o direito que lhes competir sobre as peSsoas e os
bens dos filhos havidos antes do casamento·
II- praticar todos os atos de disposiçã'o e administração necessárias ao desempenho de sua profissão;
III- administrar os bens próprios e deles dispor;
IV- desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido
gravados ou alienados sem outorga do outro cônjuge, ou suprimen~
to do juiz;
V- demandar a rescisão dos contratos de fiança ou doação
realizado pelo outro cônjuge;
VI -reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados
ou transfer!dos pelo outro ·cônjuge ao concubino ou à concubina,
cabendo-lhe provar que os bens não foram adquiridos pelo esforço
comum dos concubines, se o casal estiver separado de fato há mais
de cinco anos;
VII- praticm todos os atos que não lhes forem expressamente
vedados.''
"Art. 249. As ações fundadas nos n9s IV, V e VI do artigo anterior competem :.10 cônjuge prejudicado e aos seus herdeiros.
Art. 250. t assegurado ao terceiro prejudicado, nos casos dos
n'i's IV e V do art. 248, o direito regreSSivo co"iltra o· Côrijuge Ou ·seus
herdeiros.
Art. 25 I. A qualquer dos cônjuges compete a direção e administração do casal quando o outro:
I - estiver em lugar remoto, -ou não sabido;
II - estiver em cárcere por mais de dois anos;
III- for judicialmente declarado interdito.
Parágrafo único. Nestes casos, cabe ao cônjuge:
I. administrar os bens comuns.
2. Dispor dos particulares e alienar os móveis comuns e os do
outro.
3. Administrar os do outro cônjuge.
4. Alienar os imóveis comuns e os do outro, mediante autorizaçilo especial do juiz.''
··Art. 274. A administraçãõ dos bens do casal compete a ambos os cônjuges e as dívidas por eles contraídas obrigam não só os
bens comuns senão ainda, em fa[ta destes, os particulares de cada
cônjuge, na razão do proveito que cada qual houver lucrado."
"Art. 277. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir
pam a.s despe.s.as do casal na proporção do~ rendimentos de setl tra-
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balho e de seus bens~ salvo estipulação em contrário no contrato antenupcial.''
"Art. 329. A mãe ou pai, que contrai novas núpcias, não per~
de o direito a ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados
mandando o juiz, provado que um ou outro e _o respectivo cônjuge
não os rratam convenientemente.'~
"Art. 380. Durante o casamento, compete o pátrio poder aos
pais. Na falla ou impedím-e-nto de um dos progenitores, passará o
outr.o a exercê-lo com exclusividade.
Parágrafo único. -Divergindo os progenitores quanto ao
exercício do pátrio poder, qualquer deles terá o direito de recorrer
ao juiz, para solução da divergência."
"'Art. 385. O pai e a mãe são os administradores legais dos
bens dos filhos que sC achem sob o seu poder, salvo o disposto no
- art. 225."
"Art. 407. O direito de nomear tutor compete aos pais e aos
avós_. Cada uma dessas pessoas o exercerá, no caso de falta ou incap_<.J.c"ídade das que a antecederem, na ordem aqui estabelecida.
Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou
de qualquer outro documento autêntico."
"Art. 409. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a
tutela aos parentes consangüíneos do menor, por esta ordem;
I -aos avós:
11- aos irmãos, preferindo aos bilaterais aos uinilaterais e o
mais velho ao mais moço;
III- aos tios, sendo preferido o mais velho ao mais moço;"
.. Art. 454. O cônjuge não separado judicialmente é, de direito.,. _o_cu.rador do outro, quando interdito; na falta do cônjuge, os
pais do cura tela do; na falta dos pais, o parente mais próximo, ficando o juiz autorizado a escolher a pessoa mais indicada, na ausência
de_ parentes."
Art. 2o Os Capítulos II e III do Titulo II do Livro I (artigos 233 e 255
p<.!ssãm u constituir o Capítulo I, sob a epígrafe '"Dos direitos dos deveres
do m<~rido e da mulher"'.
Art. 39. São revOgados o§ {9 do artigo 178; o inciso IV do art. 219; os
artigos 235, 240, 242,247, 253, 254, o parágrafo único do art. 266,275, 382, e
o inciso III do artigo I .744, todos do Código Civil, e mais disposições em contrário.
Art. 4"?. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

e

Justificação
Este projeto à apresentado com bas~ nas sugestões oferecidas pela
"Frente de Mulheres Feministas" ao Congresso Nacional.
O grupo de trabalho, que eiabofou o anteprojeto- constituído pelas advogadas Silvia Pimentel e Floríza Verucci, assim justificou a iniciativa:·... Até I962, era a mulher casada considerada relativamente íncapnz e equiparada, pela Lei Civil, aos pródigos e siivícolas.
Com o Estatuto da Mulher Casada, corrigiu-se· esta situação,
bem como foram introduzidns algumas outras modificações que diminuíram desigualdades.
Entretanto, hoje, em 1981, ainda há uma série de preceitos que
colocam a mulher, especialmente a casada, em uma nítida situação
de subalternidade. Cabe ao marido, por exemplo, a chefia da sociedade conjugal, a administração dos bens do casal. o direito de decidir cm casos de diveigência, o direito de fixar o domicílio da família.
Este trabalho tem por objetivo subsidiar a discussão e elaboração de um projeto alternativo de legislação civil, na parte referente à mulher.
São seus pressupostos a plena capacitação da mulher para exercer todos
.os atos da vida civil e, portanto, a não aceitação dos limites impostos pela lei
civil à mulher.
Acreditamos ser oportuno um esforço conjunto por parte dos vários movimentos de mulheres, bem como juristas e pessoas interessadas, no sentido
de realizar esta tarefu, que nos permitirá o posterior encam-ínhamento ao
Congresso Nacional de um projeto efetivamente representativo das aspiraç3es da mulher brasile_ira, consciente de suas potencialidades e direitos.
Neste momento, cm que grupos de mulheres de vários estados estão ini~
ciando cCintatos e t~:ocas, na busca de enriquecimento mútuo e reforço na luta, este trabalho poderú servir de base para uma ação integrada e unitáría.
Salientamos o .significado _político da proposta que visa a elaboração pelas bases de um projeto de lei, quando vivemos no Brasil momentos em que,
embora u palavra de ordem seja "democratização" (mesmo por parte do go-

Março de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

vemo!) praticamente todas as leis (em grandes e pequenos pacotes) nos são
impingídas.
Este esboço reflete apenas a preocupação de confei!r à mulher tratamen~
to igualitário e mais justo por parte da lei. Não h <i. o questionamento dos institutos jurídicos consagrados no vigente Código Civil, tarefa de suma importância, que, entretanto, pensamos escapar -aos propósitos do presente trabalho.
Foram objeto de análise o Código Civil atual, jâ cóm as nlodificaçÔes introduzidas pela Lei do Divórcio, de 12/77, a pr6pria Lei do Divórcio, o Projeto de Código Civil e outros projetes referentes à mulher, ora em tramitação
no Congresso Nacional.
Constatou-se a possibilidade do aproveitamento de alguns artigos do
Projeto. Nestes casos há referência expressa. ve-rificou-se, também qu~ q conteúdo de algumas propostas já foram objeto de projetas de lei anteriofmente
apresentados. Entretanto, justifLca-se Cste trabalho, por ser mais abrangente,
detalhado e pretender servir de base estimuladora à disc-uSsão· e hção política
da mulher brasileira, em relação à legislação civil. E aqui é importante resS-&1tar o desconhecimento de praticamente todos nós em relação a projetes que
nos dizem respeito, evidente manifestação da distância existente entre o Esta~
do e a Sociedade."
- As razões acima expostas justificam, à sociedade, a pi-eSente proposiÇão,
que, pela sua oportunidade, está a merecer integral apoio do Congresso Na~
cional.
Salas das Sessões, 15 de março de 1982.- Laélia A!câil.tara. ·

LEGISLAÇÃO CITADA
CODIGO CIVIL BRASILEIRO
(Lei n• 3.071, de t• de janeiro de 1916)

CAPITULO V
Do bem de família
Art. 70. É permitido aos chefes de família destinar um prédio para domicílio desta, com a cláusula de ficar isento de execução de dívida,_ salvo as
que provierem de impostos relativos ao mesmo prédio.
Parágrafo único. Essa isenção durará enquanto viverem os cônjuges e
até que os filhos completem sua maioridade.
Art. 224. Concedida a separação, a mulher podeiã pedir os alimentOs
provisionais, que lhe serão arbitrados, na forma do art. 400.
Art. 2JJ.:_- O marido é_() chefe da sociedade conjugal, funçao que exerce
com a colaboraçãá da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos (arts.
240, 247 e 251).
Compete-lhe:
I. a representação legal da família;
II. a administração dos bens comuns e dos particUlares da mulher que
ao marido incumbir administrar, em virtude do regime matrimonial adotado,
ou de pacto antenupcütl (arts. 178, 9•, n• I, c; 274, 289, n• I, e 31!);
III. o direito de fixar o domiCílio da família, ressalvada a possibilidade
de recorrer a mulher ao Juiz, no caso de deliberação que a prejudique;
IV. prover a manutenção da família guardadas as dispoSIÇOes· dás· aris.
275 e 277.

s
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Art. 240. A mulher, com o casament~-.-- assume a condiçã~ de comp•~
nheira, consorte e_ colaboradora do marido nos encargos de famHia,
ci.Impríndo-lh!! velar pela direção material e moral desta.
Pafágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus os apelidos do ma~
rido.
Art. 248. A mulher casada pode livremente:
L exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas e os bens doS filhos do leito anterior (art. 393_);
JI. desobrigur ou reivindicur os imóveis do casal que o marido tenha
gravüdo ou legado sem sua outorga ou suprimento d9 Juiz (art. 235, n~' I);
III. anulur us fianças ou doações feitas pelo marido com infraçào do
diSposto nos númerOS III e IV do art. 235;
IV. reivindicar_ os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferídos pelo marido à concubina (art. 1.177);
Parúgmfo único. Este direito prevalece, esteju ou não a mulher em
companhia do marido, e ainda que a doação se dissimule em venda ou outro
contrato.
V. dispor dos bens adquiridos ria conformidade do número anterior e
tic quaisquer outros que possua. Livre da administração do marido, não sendo imóveis;
VI. promover os meios assecuratórios e as ações qu·e, em razão do dote
oo de outros bt!ns seus sujeitos à administração do marido, contra este lhe
competirem:
VII. pratícar quaisquer outros atos não Vedados por lei;
VIII. propor a separação judicial e o divórcio.
Art. 249. As ações fundadas nos n~'s II, III, IV e VI do artigo antecedente competem à mulher e aos seus herdeiros.
Art. 250. Salvo o caso do n<:> IV do urt. 248~ fica ao terceiro, prejudica~
do com a sentença favorável à mulher, o direito regressivo contra o marido
ou seus herdeiros.
Art. 251. À mulher compete a direção e administração do casal, quando o m:.trido:
I. Estiver ef!l lugar remoto, ou não sabido.
II. Estivcf em cárcere pof mais de dois anos.
III. For judicialmente declarado interdito.'
Parágrafo únfto. Nestes casos cabe à mulher:
I. Administrar os bens comuns.
II. Dispor dos particulares e alienar os móveis comuns e os do marido.
UI. Admin-lstTar os do marido.
· IV. Alienar o.s imóveis .comuns e os do marido mediante autorização
especial do Juiz..
·--·
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Art. 274. A administração dos bens do casal compete 3.0 maridO, e :is
dívidaS por esse contraídas obrigam, não só os bens comuns, senão ainda, em
falta destes, os particulares de um e outro cônjuge, na razão do proveito que
cada qual houver lucrado.
- Art. 277.

A mulher é obrigada a contribuir para

35 despesas do casá!

com ns rendimentos de seus bens na proporção de seu valor, relativamente ao
dos do marido, sulvo estipulação em contrário no contrato antenupcial (arts.
256 e 312).

·· · ·À~~.- 235." · ·õ ~~l~~id~ ~r:~ ~~d~: ~:.~~ ~~~~~~~i~~-rii~ da~ ~~IÍ1~~: ~~-~i~~~;

·~ ··~rt. _329." ..Á-~~:-~~~·~~~~;~i·~~~~~ ·~Ó~~i·a·s: ·n·ã~ ~-e~d~-~ di;;i~~~~ ~~i

que seja o regime de bens:
I. Alienar, hipotecar ou gravar de ônus real oS bens imóveis ou dí:i'ê:ifOs
reais sobre imóveis alheios (arts. 178, § 911, n9 I, a; 237, 276 e 293).
II. Pleitear, como autor ou réu, acerca-desses bens e direitos.
III. Prestar fiança (arts. 178, § 9•, n' I, b; e 263, n• X).
.
IV. Fazer doação, não sendo remuneratórla ou de pequeno valor, com
os bem;. ou rendimentos comuns (art. 178, § 99, número- I, b).
Art. 236. Valerão, porém, os dotes ou doações ntipciais feitas às filhas e
as doações feitas aos filhos por ocasião de se casarem; õu estabelecerem eco~
nomia separada (art. 313).
Art. 237. Cabe ao Juiz suprir a outorga da mulher, quando esta a de!J-e~
gue sem motivo justo, ou lhe seja impossfvel dá-la (arts, 235, 238 e 239).
Art. 238. O .suprimento judicial da outorga autoriza o ato do marido,
IDas não_ óbriga os bens próprios da mulher (arts. 247, parágrafo único; 269,
274 e 275).
Art. 239. A anulação dos atos do marido_ praticados sem outorga da
mulher ou sem suprimento do Juíz, só poderá ser demendada por ela, ou seus
herdeiros (art. 178, § 9', n• I, a, e n• II).

consigo os filhos, que só lhe -p-oderão ser retirados, mandando o Juiz, provado
,que ela, ou o padrasto, não os trata convenientemente (arts. 248, n9 I, e 398).
~ -Art. 380. Durante--o casitmento, Compete o pátrio poder aos pais,
eXercendo-o o marido com a colaboração da muJher. Na falta ou impedimento de um dos Progenitores, passará o outro a exercê-lo Com -exclusividade.
Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao exercício do
pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à m1e o direito de recorrer ao Juiz para solução da divergência.

Art. 385. O pai e, na suaTalta, a mãe são os administradores legais dos
bens dos filhos que se achem sob o seu poder, salvo o disposto no art. 23-S.
_ Art. 407. O direito de nomear tutor compete ao pai, ã mãe, aó ávô pa:..
terno e ao materno. Cuda uma destas pessoas o exercerá no caso da falta ou
incapacidade das _que lhes antecederem na ordem aqui estabelecida.
P:.~fágrafo único.
A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico.
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Art. 409. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos
parentes consangUíneos do menor por ci:sta ord-em:
I. Ao avó paterno, depois ao materno, e, na falta deste, à avô paterna,
ou materna.
H. Aos irmãos, preferindo os bilaterais aos 1,1nilaterais; o do sexo masculino ao do feminino; o mais velho ao mais moç:o.
III. Aos tios, sendo preferido o do sexo masculino ao do feminino, O
mais velho ao mais moço.
Art. 454. O cônjuge, não separado-}Ud-icialm-C:Tlú!, é, de direito, curado~
do outro, quando interdito (art. 455).
§I~> Na falta do cônjuge, é curador legítimo o par;-nii3úã de5te, a mãe;
e na desta, o descendente maior.
§ 29 Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos, e, dentre os do mesmo grau, os varões às mulheres.
§ 3~> Na falta das pessoas mencionadas, compete ao Juiz a escolha do
curador.
(À

ComissãO de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O projeto lido serã publicado e
remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -~Através do Aviso n' 62/82, de
1O do corrente, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou ao Senado o quadro de resumo das sanções aplicadas no período de 26
de janeiro a 18 de fevereiro de 1982, bem como a discriminação dos recursos
providos no mesmo período por aquela Corte de contas.
O Expediente foi encaminhado, com ofício, à Comissão de Finanças,
para conhecimento.
O SR. PRES!DENTE (Cunha Lima) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALl/ME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde 1952, sem conhecer Luiz Viana filho, jã o admirava através de
seu livro ''A Vida de Rui Barbosa'', reeditado em 1949, quando do centenãrio
de nascimento do eminente-biografado, nascido na Bahia. Li-_o e gostei, porque desde menino ouvia acerca da figura de Rui- glória nacional, especial-·
mente pela sua conduta em Haia- proclamada mesmo com devoção em lugares mais distantes, como no Acre, ainda sem estradas, sem avião, sem telefone e sem telégrafo e cujo liame com o TerritóriO Pátrio era apenas o da sua
nacionalidade.
Os intelectuais da minha terra-ma ter, que anualmente viajavam de navio
a Manaus, Belém e raramente ao Rio de Janeiro~ ao retornarem, reciclados,
utilizavam como tema central de suas conversações a figura inconfundível de
Rui Barbosa. Meu pai c outras pessoas também modestas disso se contagiaram e em casa pregavam os feitos da .. Águia de Haia".
Pois bem, Luiz Viana Filho, com o dom intelectual e a disposição que
Deus lhe proporcionou, dedicou-se a escrever sobre as figuras preeminentes
que fizei-am a História e engrandeCeram-na. Dentre outros, mencionarei Rui
Barbosa, Joaquim Nabuco, Barão do Rio Branco, José de Alencar e Machado de Assis. Essa sua dedicação contribuiu para enriquecer os conhecimentos
dos homens que apreciam esses assuntos, entre os qUais me incluo.
Agora, sem atentar para as suas ocupações resultantes de uma atividade
política atribulada e outros afazeres, esse estimado e respeitável companheiro
reedita, ainda mais enriquecida e com mais vigor, oPUlentada obra denominada "Três Estadistas: Rui-Nabuco-Rio Branco", merecendo encômios dos
astros da inteligência brasileira, corno Josué Montello, que não regate_ou
aplausos à iniciativa, através de seu depoimento, do qual destaco pequeno
trecho:
"Luiz Viana sempre t6Ve o ciiídado, na elaboração de seus estudos biográficos, de não ceder ao entusiasmo do seu tema. Antes de
tudo, a busca da verdade possível na recomposição da grande vida".
Outros que se confundem no estrelato da cultura, não sopitaram louvores a seus trabalhos publicados anteriormente cOmo: Olívio Montenegro, José Lins do Rego, Gilberto Freyre, Eduardo Portella e TiíStão de Athayde,
que o cognominou ~·o príncipe de nossos biógrafos".
Lendo um pensamento da La Bruyere senti, pela sua pureza e atualidade,
o retrato de um escritor de porte de Luiz Viana -Filho e por isso vou repeti-lo:
"Quando um livro eleva o nosso espfrito e. nos inspira sentimentos nobres e corajosos, não procures outro critériO para julgálo: é um bom livro, escrito por um mestre".
-·

{\1arço de 1982

Veio a lume, há poucos dias, essa nova obra de 1.218 pãginas, lançada
pela conceituada Livraria José Olympio Editora, com a participação do
MEC, através do Instituto Nacional do Livro, dirigida pe:lo culto Escritor
Herberto Sales.
Merece o registro especial da nossa homenagem e profundo reconhecimento quem, como o Biógrafo-Académico Luiz Viana Filho, além de pertencer a- esta Casa e ao Congresso Nacional desde I934, se dedicou com afinco
até religioso à dificil tarefa de perpetuar em livros nomes de estadistas patrícios que dignificaram a nossa ~átria, dando-lhe outra dimensão, inclusive no
cenário internacional, nos -campos das ciências, da diplomacia, da política,
das letras e da oratória. E Luiz Viana filho, herdeiro do espírito paterno, desde o verdor de seus anos não tem medido esforços no sentido de servir à
Bahia e ao Brasil, destacadamente no setor cultural, de alta relevância para a
vitla de um povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Evelásio Vieíra.

O SR. EVELÁS!O VIEíRA PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Concedo a palavra, para uma
breve comunicação, ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOliRIVAL BAPTISTA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Sr$. Senadores:
O ilustre Senador Evelásío Vieira abordou em seu discurso o transcurso
do terceiro ano do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo. Embora
discorde da' colocação do ilw;tre Senador, na qualidade de representante de
uma das Unidades da Federação que foi muito beneficiada pelo Governo de
Sua Exceléncia, como também integrante, com muita honra das forças polítiC'J.s-majoritárias que o apoiam, usarerda palã.vra, nesta tribuna, pa~a dizer o
que penso dos três anos do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo.
O SR:-PRESIDENTE (CunhaÜma)- Nobre Senador, V. Ex• pediu a
palavra para uma breve comunicação.
O SR. LOliR!VAL BAPTISTA- E vai ser breve, Sr. Presidente.
Trés anos decorreram céleres, desde 15 de março de 1979, quando o Presidente João Baptista F1gueiredo assumiu a Presidência da República e reafirmou. perante a Nação, o seu compromisso histórico de fazer do Brasil uma
verdadeira democracia, nos parâmetros da implantação do Estado de Direito, qui! sempre foi, é e será a aspiração maior da nacionalidade.
Hoje, io comCrii.orar seu terceiro aniversário na chefia do Governo, reuniu o Presidente João Baptista Figueiredo todo o seu Ministério, conjuntamente com o Vice-Presidente Aureliano Chaves, com a consciência tranqUila
de quem enfrentou, com êxito incántestávei, as oscilações, sobressaltos, e desafios de uma conjuntura sumamente difícil, tanto no plano internacional,que atravessa uma fase de ameaçadora turbulência- como, sobretudo, internamente, dentro das nossas fronteiras, lutando nas duras pelejas quotidianas
para resolver problemas, e crises de toda ordem, principalmente as conseqüências decorrentes da inflação, das altas taxas de elevação do custo de vida,
geradoras do desemprego conjuntural, e dos perigos de uma indesejável recessão económica.
Longe, porém, de se intimidar diante da magnitude e dos impactos dos
problemas a serem resolvidos,_ o Presidente João Baptista Figueiredo conquistou a confiança de todos os brasileiros e desenvolveu, nestes três anos,
um impressionante desempenho, cujos resultados aí estão, ã vista da Nação~
em todos os planos, setores, níveis e áreas da atuação do Poder Executivo da
União.
Na ordem política a concessão da anistia a condenados ou processados, a
opção pelo pluripartidarismo, o retorno às eleições diretas de governadores, a
decisão irreversível da realização das decisivas eleições de 15 de novembro
vindouro, o aperfeiçoamento do processo eleitoral, o livre funcionamento dos
partidos políticos, a mais ampla liberdade de imprensa.

O Sr. Moacyr Dalla- Muito bem!
O SR. LOl/RIVAL BAPTISTA- Na ordem económica, a implacãvel
execução de uma política antiinflacionária, que logrou reduzir de 110 para
92,5 a taxu anual de inflação; do reãjUste semestral dos salários, a recuperação na área do comércio externo, com o superávit obtido deUS$ 1,2 bilhão
de dólureª n_o_.<-!.IJO passaçio; a execução gradual de vastos empreendimentos,
de Norte a Sul do país, no tocante à energia, aos transportes, ã construção de
hãbitações populares; a expansão e fortalecimento da agropecuária; a implantação do PROV ÂRZEAS - em síntese, um extraordinário volume de
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realizações concretas que o Presidente enumerou em sua recente Mensagem
Ânua, enviada ao Congresso Nacional, no dia 19 de março-do corrente, ao relatar a situação global do País, e a execução das atividades e projetas governamentais no âmbito de cada Ministério.
Simultaneamente com o fortalecimento de sua posição .internaCional, o
Brasil emergiu como a 10• economia mundial, respeitado pela sua vocação
pacifista- e bom relacionamento com todos_ os países, sem qualquer veleidades
hegemónicas.
O fato é que -o Governo do Prcsiden~e João Baptista Figueiredo pode ser
considerado, ao comemorar três anos de funcionamento, cOmo extremamente fecundo, com um impressionante acervo de realizações__de vulto, cuja avaliação evidencia saldos positiVOs, que prognosticam uma gestão-de dimensões
excepcionais, assegurando-lhe uma honrosa colocação nos anais da História
P-átria.
Tanto mais notãvel se evidenciou o desempenho- do Chefe da Nação,
neste últimos três anos, quanto mais graves e dramáticos foram os obstâculos
antepostos à sua _atuação, como, por exemplo, os atentados terroristas das
bombas que explodiram, ameaçando desestabilizar o regime e, embora dramãtico, o acidente cardiovascular que o atingiu, mas comoveu todos os brasileiros, que demonstraram, na oportunidade. a sua irrestrita solídariedade e
apoio.
Deve ser acentuado que os extraordinários resultados obtidos pelo Governo, crescem de significação e valor, quando comparados com a conquista
mais írnportante, embora imponderável, e incapaz de ser traduzida em indicadores estatísticos~ isto é, o clima de paz, serenidade, trabalho e Justiça Social,
de que se orgulham todos os brasileiros, num mundo convulsionado pelos
atentados, conflitos Insolúveis e calamidades de guerra: C~yil_ desen~deada pe·
los energúmenos do radicalismo, em diversos países.
O Brasil, mercê de Deus, prossegue na sua trajetória pacífica, ordeira e
laboriosa, preparando-se para ser o grande celeiro de urri mundo faminto e
angustiado pelas ten~õcs psicossociais, porque tem, na liderança equilibrada,
serena, lúcida e capaz, do Presidente João Baptista Figueiredo, a razão de ser
da privilegiada e excepcional situação que o caracteriza, nesta fase decisiva de
sua história.
São estas, Sr. Presidente, as razões que me levam a solicitar a incorporação ao texto deste Pronunciamento, da Mensagem de saudação do Ministro
do Exército General Walter Píres, pelo transcurs-o-do terceiro aniversãrio do
Governo do Presidente João Baptista Figueiredo.
Nesse documento, que mereceu a transcrição inte_gial nos-principais órgãos da nossa imprensa, pelos conceitos emitidos, o Ministro Wa_lter Pires interpretou os sentimentos de todos os brasileiros, ao assegurar que ao Chefe
do Governo ''cã.be a sublime incumbência de conduzir a Naç_ão nessa decisiya
etapa de sua evolução democrática".
-- -Prosseguindo, acentuou o Ministro do ExêrCito "a missão constitucional
explícita no papel confiado às Forças Armadas, de promover a defesa da Pátria e de garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem".
Evidentemente, o pronunciamento desse emLnerite Chefe Militar erp.bora
seja uma reiteração do invariâvel posicionamento legal das nossas Forças Armadas, adquire redobrada importância e alcance na _atual s;onjuntura que a
Nação atravessa, como uma Mensagem, sobretudo, tranquilizadora, quereflete a realidade de uma Nação politicainente amadUrecida, tranqüila, unida e
coesa, em torno do Presidente João Baptista Figueiredo.
A campanha eleitoral que, em todos os recantos do País, teve iníciO, com
o exemplo dado pelo próprio Chefe da Nação dialogando diretamente com o
povo, prosseguirá, normalmente, demonstrando que o projeto político do
Governo no sentido da abertura, e da democratização institucional, se encontra em pleno andamento, COit_lO uma aUspiciosa -"Feallci3.de. O Presidente da República vem cumprindo à risc_a o SelljuramentoJ honrando o compromisso maior de fazer deste Pais uma aut_êntiCa democrª'~i~.
Daí a- indiscutível, importânda da Mensagem do Ministro do Exército
General Walter Pires, que, em nome das Forças Armadas, assegura a plena
exeqUibilidade daquele compromisso histórico do Chefe da Nação (Muito
bem! Palmas! O orador é cumprimentado).

.
Eis, mt"inlegra, a mensagem do Ministr-o do Ex.ército:
.. No momento em que o Governo João Figueiredo completa três anos,
regozijamo-nos todos pelo ambiente tranq-Uilo e harmonioso cm que a data
-tranScorre, cabendo-me destacar a.s.principais ativfdades do Exército Brasileiro no período.
· ·
·
As Forças Armadas destinam-se à defesa da pãtria e a garantia dos pode~
res constituídos, da lei -e da ordem.
O Exército, portanto, tem o dever de m~ter-se _em condições de cumprir
a sua destinação cQnstitucional, o que Significa afirmãr: deve atingir um adequado grau de operacidiU.tlidade, compatível com a nossa extensão territorial
e a posição que ocupamos no cenãrio internacional.
O triênio considerado foi marcado por e-xpressivos acontecimentos nos
campos político, económico e social, que repercutiram, com intensidade, nos
principais trabalhos desenvolvidos pelo Exército.
Ao iniciar-se o atual Governo, determinei a realização de uma anãlise da
conjuntura nacional, objetivando orientar os altos órgãos administrativos da
Força nos estudos e providências a serem postos em prática no curso de minha gestão.
No exame feito, considerei as dificuldades eco_nômicas do País, os limites
dos recursos orçamentários disponíve:is,as restrições ao consumo de deriva~
dos do petróleo e a obtenção prioritária, em nosso parque industrial, do equip-amento e material necessários ao funcionamento da Força Terrestre.
As medidas e providências consideradas mais urgentes foram consubstanciadas em notas ministeriais, com o propósito de atenuar ou eliminar as
barfeiras existentes, e permitir ao Exército co-ntinuar atuando com eficácia no
cumprim_ento de sua missão.
A reorganização e reaparelhamento do Exército vêm se fazendo com determinação, tendo sido, até O presente, aifrlgidaS as metas estabelecidas nos
diferentes projetas e programas.
O período vem-se caracterizando pelo esforço e pertinãcia na consecução
dos objetivos fixados, não obstante as dHículdades decor~entes da imposição
de compatibilizar a aplicação de recursos escassos à neç~sida<_le de obtenção
de maior operacionalidade.
Cumpre lembrar que o nosso Exército é, indubitavelmente, um dos menos onerosos do mundo, Considerando-se a ãrea geográfica do Pafs, sua população e a extensão de suas fronteiras.
Nesta hora, como Ministro do Exêrcito, desejo expressar a confiança
que_~_eposito em cada um dos integrantes da instituiçãO, certo de que conti~
nuarão a suplafttar os obstáCulos atuais, com trabalho, perseverança, coragem e criatívida_de.
O Exército brasileiro se associa às manifestações de júbilo, na oportunidade em que se comemora o terceiro- anivei'sário d-0 Governo liderado pelo
Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, a quem cabe a sublime incumbência de conduzir a NaÇão nessa deciSiva etapa de sua evolução demo~
crãtica."
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma breve comunicação.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Ao saudar ontem a passagem do terceiro aniversârio do Governo do Presidente João Figueiredo, o Ministro do Exército; general Walter Pires, disse
que ao Chefe do Governo "cãbe a sublime incumbência de conduzir a Nação
nessa decisiva etapa de sua evolução democrâtica" .. A saudação estâ contida
em mensagem transmitida à imprensa através da agência oficial EBN, na qual
o Ministro destaca a missão constiCucional ôo Exército, explícita no papel
confmdo às Forças Armadas de promover a defesa da Pátria e de gararHir os
- -poderes constituídos, a lei e a ordem.

Brasília- Todo procurador é pressionado. Se não cede, é removido. A ?emhidã. é de um dos ~O procurador_es _d_a República se~
~iac;!ÕS -eÍn Brasília, qUe _diz est3.reiTl todos revoltados com o fato de
não terem i~depend~nciã rio acomPanhamento de inqUéritos, apesar
de ingressarem na carreira por cOnCurso jJúblico.
Segundo a mesma fonte, à revolta aUmenta depois do afasta~
menta do inquéritO e pC:lsterior"assá.ssinato em Recife do procurador
Pedro Jorge de Melo e Silva, o denunciante do escândalo da mandioCa. nias a queixa contra a falta- dC:lrldepimdêricia é ãntiga. O procuraâor Osvaldo Degrazia, por exemplo, afirm:i estar lutando há 10

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Preside-nte, Srs. Senadores:
o·eriünente Senador José Líns afirril.oú, agora hã pouco, que e.c;;se ê um
Governo de coragem. Que coragem, Sr. Presidente! O Governo que teve a audácia de levar este País à recessão, só poderia ter muita coragem. E só poderia
ter muita coragem também o Governo que teve a audácia de enviar a este Senado o pedido de aprovação dC?_ nome do ex.-M_inistro Alfredo Buzaid para o
Supremo Tribunãl -FederaL
- --E a reSpeitO -diSSo leio, rapidamente, um artigo publicado ontem no Jornal do Brasil e assin-ado pela jorilaliSta- Maria Teresa Cardoso, sob o título:
~·ProCuradores reclamam das pressões". E uma amostra do que estâ ocorrendo n~-~-e. Pai.~:
PROCURADORES RECLAMAM DAS PRESSÕES
Maria Teresa Cardoso
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anos contra a censura que o procurador sofre na re_dação do seu parecer.
Censor e juiz
Ele diz que ua cerisura prévia, além de constranger quem emite
o parecer. tem o condão de embretá-lo, submetendo-o ao aprovo ou
não de uma única pessoa. que passa a s_er.censor ejuii:". Essa pessoa
segundo Degrazia, ê o procurador-geral da República, nomeado e
sujeito a ser demitído a qualquer momento pelo Presidente da República, que deve escolhê-lo entre cidadãos de "notável saber jurídi· co e repUtação ilibada",
Em trabalho intitulado. O Ministêrio Público Estadual e sua
Nola Lei Orgânica. o procurador Osvaldo Degrazia questiona: .. A
quem interessa um MinistériO .Eúblico fra.Co e submetido? "E sobre
a interferência do Podú Executivo no desempenho da
Pro~.:urudoria-Geral, indaga: "Esta ingerência ê realmente benéfica
ao Governo ou representa o medo que o autoritarismo tem da independência do Ministério Público?"
"O presidente da As~;ociãçilO Nacional dos ·PrÕcuradores da
República, Henrique Fagundes Filho, afirma que a classe está revoltadu com os acontecimentos que causaram a morte do procurador
em Recife. Solidários com o colega morto, cinco procuradores de Brasília concordaram esta semana que o ato do procurador-geral
Inocêncio MártírCs CoelhO, ao ufastar Pedro Jorge do caso, significou uma punição à isenção de quem denuncioU Um desfal{ille de Cr$
1 bilhão 500 milhões. Os cinco procufadores cOnfirrhhram que não é
a primeira vez que um integrante do Ministério Púb.Iico sofre pressões.
Banco Cidade
Outro episódio recente tumbém envolve um escândalo financeiro. No início do ano passado, a Polícia Federal concluiu um in:..
quérito que apurou crimes de sonegação fiscal e remessa ilegal de
dólares para o exterior, a partir de um escdtódú clandestino ligando
ao Banco Cidade, que funcionava em São Paulo sem autorização do
Banco Central.
A partir do momento em que o inquérito chegou à Justiça Federal, a procuradora Márcia DOmetila de Carvalho passou a pedir
providên-cias ao Banco Ceritral, para que entrasse nas investigações,
e à Receita Federal, para a obtenção de provas dos crimes de sonegução fiscal.
,
Desde então, o procurador-geral da República na época, Fi rmino Ferreira Puz, passou a pressionar o chefe do ·Min"iStériO Público em São P;.wlo, Célio Benvides de Carvalho, para que afastasse a
procuradora do inquérito. Este fato foi denunciado por Célio de
Curvalho, que se negou a atender ao procurador-geral, porque Márcia Dometila garantia haver sérios indícios de crimínalidade no inquérito.
Firmino Paz, hoj!! MiniStro do-SUpremo Tribunal Federal, precisou ir a São Paulo Ufastar Márcia Dometila e avocar o processo,
isto é;· trazê-lo para ·srasilia, a firil" de eXainTnl:-IO.PesSOalmentc!. Effi
protesto, Célio de Carvalho entregou o cargo de procurador-chefe.
O procurudor Firmino PaZ argumentou que· a denúncia dos envolvidos no escândalo do Banco Cidàde - os irmãos ~"Joseph e
Ibrahim Abadi - desatendia Os interesses riacioniiis. Ele nàmeou
para resolver o caso o p·rocurador Pedro Rotta, que arquivou o·inquérito definittvatnen~e.
Reserva pinheiral
No final de 1980, a Procuradoria Geral da República viveu outros momentos de tensão. Foí-quando o procurador João Serra
Azul recebeu a incumbência de emitir parecer no processo em que a
União, por intermédio da Funaí, c o Grupo Slaviero (indústria ecomércio de madeiras) disputavam a propriedade da reserva pinheiral
de Mangucirinha - 7 mil 200. hectares de terras cobertas de
araucá.ría-brusiliensis - área avalíada em mais de CrS 3 bilhões.
Logo que o procurador munifestou o entendimento de que era
da União a propriedade da reserva, um colega seu informou que ele
estuva sendo pressionado por Firmiilõ.Pãz e dar parecer em fa"vOr
do Grupo Slaviero. Para adiar o parecer, João Serra Azul tirou licença e disse que esperava a indícaç.ão· de Firmino Paz para assumir
o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, o que só veio a
acontecer em 1981.

Março de 1982

No final da licença, o procurador-geral o ameaçou: ou dava um
p;;1recer conta a União ou seria removido para o Piauí. Ao dar essa
informação na época, seu colega, o procurador Arnaldo Sette, lamentava: "O Serra Azul está entre a cruz e a caldeirinha". Hoje, no
Tribunal Federal de Recursos, o processo sobre a disputa da reserva
pinheiral, informa o advogado Carlos Colla, inclui um parecer da
Procuradoria-Gerar da República contra a União. E"·o procurador
Serra Azul continua morando em Brasília.
Ulisses Guimarães
-Outro cllsO de pressUo ocorreu i1o Governo Geisel contra o
procurador geral Henrique Fonseca de Araújo. Contemporãheo seu
na Procumdoria informa que o Governo o pressionou a"denunciar o
oepütado Ulis~es G_ui~arães por -Ofe~sa ao regime a~ apresentar·se, com-oUtros p~urlament-ares da Oposição, na televisão no dia 29 de
junho de 1977.
Do episódio já saíra cassado o Deputado Alencar Furtado e,
pouco depoi!'., Henrique-Fonseca de Araújo denunciou Ulisses Guimarães ao SuPremo Tribunal Federal. O argumento era o de que o
purlamentar aproveitara um programa destinado a divulgar doutrina partidúria para fazer declarações acusando o Governo da prática
de torturas. Por unanimidade, no entanto, o STF entendeu que a denúncia não preenchia os requisitos legais.''
Sr. Presidente~ cabe .a esta Casa., cabe ao Senado Federal apurar denúncias ti:io gmvês·quünto esta, de homens que acusados de crimes corno este acabam sendo nomeudos Ministros do Supremo Tribunal Federal. E esta Casa
vive. nestes. dia.....,. momentos como este de ter de decidir mais uma vez quanto
à indicação de um outro ex-Ministro de Estado dos Governos chamados revolucionúrios para a mais alta corte de Justiça do País.
Parece-nos bem daro, Sr. Presidente, que ê mais uma vez, um grupo responsável por uma noite de es.c.uridão neste País, o qual tenta novamente assumir os mais altos curgos da República para nos impingir um retrocesso político. É o grupo M~dici que está aí organizando-se, assumíndo cargos no Executivo, cargos na mais alta corte de Justiçado País, cargos nos Estados mais impOrtantes da Federação. Esta é uma denúncia, a ·qual quero fazer, brevemente, nesta Casa e, ao mesmo tempo, reconhecer que apesar disso tudo, apesar
do intenso sofrimento~ do intenso sacrifício do povo durante estes quase 18
anos, na verdade não se pode pinça r aqui e acolá, este ou aquele Governo pós
64. porque não houve .solução de continuidade; um sucedeu ao outro numa
mesma estratégia e numa mesma política autoritária. E tanto é verdade que
são os mesmos Ministros que aí se encontram, sucedendo-se uns aos outros,
num processo de absoluta continuidade. Ainda assim, apesar do sacrifício do
povo brasíleiro, neste 15 de março estou com os meus pensamentos voltados
bem alto e para a frente, na certeza de que o povo, agora, não há de aceitar
mais nenhum retrocesso! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para uma breve comunicação.
O SR. HUMBERTO Lli('!';NÁ (Para uma comunicação. Sem revisão
do _orador.) ~- Sr. Presi9ç.ote, .Srs. S@_ado.res:
Na condição de Uder doPMDB no Senado Federal, cumpro o dever de
denunciar a esta Casa e lil'J<l.ç_ão u_t:rr gravíssímo acontecimento no meu Estado que bem 9emonstra o ambiente de to.tul intranqUilidade, pela falta de gara_ntias em q!Jc se ~ncontra a P.araíb_a na antevéspera da campanha eleitoral
deste ano.
Fui procurado, po_r_telefone, pelo Dr. Geraldo B~ltrãO, advogado mÚitunte em Jo~o Pessoa, c.undidato a Deputado estadual e Presidente do O iretório Municipal do PMDB, na cidade de Alagoinha, próximo à caPital, para
me comunicar, que a Polícia Militar da Paraíba, sob as ordens do Superintendente da cidade de Guarabira, a cuja JurisdiçãO ·pertecen.Alagoinha, havia
cerc_ado u Câmaru Munidp_al daquela pequena cidade paraibana, fazendo
dali retirar-se, sob pena de detenção, o seu Presidente e os demais membros
du Mesa Diretora, todos componentes do Partido do Movimento Democrático Brusileiro.
Nüo vuleram os protestos do Advogado Geraldo Beltrão, jã então presente ao local, diante da grave ocorrência, nem tampouco do Presidente da
C;.tsa e .do..s demais membros da Mesa, porque as ordens do Superintendente
da Polícia Militar_ de Gu.arabira foram perempt.Orias: a Câmara deveria ficar
intcrditudu até a próxima terça-feiru e até lá ninguém poderia entrar no seu
recinto. Inclusive ficar:.tm sob a guarda da Superintendência Policial - pasmem todos_! --as chaves da Cân1ara Municipal!
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, todos sabemos que a uma CasaLegislativa só pode comparecer a Polícia Militar se for requisitada pela Mesa
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Diretora em cirçunslândas excepcionais, o que-nãO ocorreu, evidentemente.
O futo em si revela que o que está acontecendo no Estado da Paraíba é um
plano urdido pelo Governo do Estudo para coagir os correligionários do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, às vésperas das eleições.
Desta tribuna, uo cumprir u miss::ío como Líder do PMDB, de fazer esta
denúncia ao Senado e~~ Nação, reivindico do Sr. Ministro da Justiça, Deputado lbrahim Abi-Ackd, enérgicas e urgentes providências junto ao Governador do Estado, no sentido de ussegurar plenas g<.Jrantias ao funcionâmento
da C:.imara Municipal de Alagoinha, no Estado da Pura_íba. Trata-se de um
pequeno município, m:.1s o--que importa, no caso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o atentado a um órgão do Poder Legislativo, nJ.!.ma d_emo_cracia qtie, no
dizer dos governantes, é relativa, m_as que para nós da .Üposiçãá há de serrepresentativa do povo brasileiro.
.
.
_.
Não me conformo com esse acontecimento e ficarei no aguardo das medidas determinadas por S, Ex~ o Sr. Ministro da JUstiça junto "!O Governador
do meu Estado.
__
_
.
.
Era o que tinha a dizer, sr.-Presidente. (Muito -be,Yt! -pa!nia-SJ
O Sr. José l,ins- Sr. Presidente, peço u palavra para uma comunicaçã-o.
O SR.- PRESIDENTE (Cunha Lima)- Córicedo a p-alavra ao nobre Ser·ür-a uma br~ve comu-nicaçãO.

nador José Li riS,

OSR,JOS!LINS PRONUNCIADISÇURSO QUE. E~!R!f;
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE,
RIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Está r.nda a Hora do Expedien,
te.
Passa-se à

ORDEM llO OlA
Não há quorum.
Nestas condições, todas as_matérl:.i.s <:!a pauta de hoje, dependentes devo,-_
taçào. não serão sUbmetidas a voto~. fi~_n9? s_U_? _a_r~eci~Çã~_p~ará a~-:?~-~-~~,
sessãci~ ·
São os s~guintes os itens cuJa l'OI'!ç_~o é a~ia~q. _
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PARECERES, sob n9's 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favOrável, nos termos de sub~titutivo que apresenta; e
:- _ç!g_"Edl{cação e CulturaA 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 Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER,~ sob 'l' LI45, de !981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, faVoráveL

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<~ 255, de
198"0, de -~1,1tori~_ do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta diSpositíVos à
Lei n<~ 5.480, de__i_O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sal:lríõ 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; faVorável; e
- de Finanças. favorável.

7
DíScusSão, em_ primeiro tufno, do Projeto de Lei do Senado n<~ 362, de'
1979, de autoria do Senador H.Ymb~rtQ_L.tJ_ç_~n1!, que altera disgositiv9 da '-:,ei
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 198!, das Comissões:
--- -- de ConstituiçãO e- Justiça;
- de Legislação Soc_ial;
- de Servico Público CMI; e
_,._de Finanças.
(Õependendo -da volaÇão -do ReCilierimento n'? 33, de 1982, do Senador
: HLJmberto_ Lucen~.-_de a,diamen~Q da_Qi~CJ..L_ssão.)

8

Votação, em turho único, do Projeto de _L.çj da C4mara n~ 114)_ d~ _1981
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na casa d~ origem), de ini~ia
tiva do Senhor Presidente da República, alter_a[ldO o _D_e.creto-lei n<~ 406, ?e_31
de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, Oá
outra,_s providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.354 a !.35.6, de 1981, das Co,
missões:
- de Constituicão e Justiça:
-de Economia; e
- de Finanças.

e

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 outra~ providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 516, de 1981, das Comissões:
_,. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de LegiSlação Social, favoráVCl;
--de Sen·ico Público Cil'il, conrrãrío; ·e
-de Economia, faVorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE. que apresenta.
(Dependendo da votação ~~do Requàiinento n• 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão- áe
Serviço Público Civít)
- -

2
Votação, em primcíréiftifào; do Projeto de Lei do Senado n<~ 13,-d.~ 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevide~ que dispõe Sobre 3 C6iicessã~i de
aposentadoria- espeda:t para o comerciárió; nã fOriná que ·especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
~
---d~ Constituição e·Justica. pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favorãvel:
-de Saúde, favoràvel; e
-de Financas. favorãv.el, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

3
Votação, ·em primeiio turno, do Projeto_de_ Lei do Senã.do n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que m_odifi_ca ~sj:>ositivO da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim d~ de~rmiriaf -q_u._~ o pagamento
por horas extras habilu~ís também integre. a remu~~raç~-o~ t~~~~ __
PARECERES, sob nos !.063 a !.065, de 198l,das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jufidicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças. favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do _Sena_do n9 164, de
1981, de autoria do SenadOr Luiz Viana, que declara Q __ Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Há oradores inscritos para esta
oportunidade.
Concedo a palavra ao nobre Senad?r Hugo Ramos, como Líder do PTB.
~O SR. HUGO RAMOS (Como Líâer do PTB, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Estou praticamente estreando nesta -tribuna, usando do meu direito de
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, e não quero entrar, desde logo, em
ass.untos polêmicos para rebater as acusações que acabei de ouvir do ilustre
S_enador por G~as. o_ nobre Senador Henrique S~~_tillo, ao se referir à figura
eminente do ilustre ju_rist_a qüC!-hon_rou e_!-10_ora as Iitrasjufídicas do País, o
Sr. Alfredo Buzaid.
Não apenas pela sua cultura, Sr. PreSidente; um homem_ que fala correntemente o latim, o alemão, o grego, o francês, o inglês, o italiano, mas, sobretudo, porque foi ele o autor do Código de Processo Civil, que é uma das mais
admiráveís obras jã feitas ne_?te País, numa oportunidade essencial para os
destinos do Pod.er Judicíár:io -~rn no$SO Paí~:_ Eu terei oportunidade, na ocasiã-o devida, de fazer algumas consideraçõ~ a respeito da matéria, porque
considero que Alfredo Buzaid possui_ duas qualidade§ essenciais para exercer
a suprema judicatura do País. É um homem rigorosamente honesto. Tão honesto, que até jornalista da têmpera do Sr~ Hélio Fernandes, no Rio de Janeiro, fez um longo artigo condenando a nomeação do Sr. Alfredo Buzaid, mas
r~onhecendoa _honorabilid~de de S. Ex~ Se el_e_é um homem respeitado pela
sua conduta moral e se é, pela sua cultur~ JurídiCa, um homem que é respeita-
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do em todo o País, S. Ex• resp6itde às duas condições essenciais para exercer
o cargo de M1nístr0 do Supremo Tribunal Federal.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna é um assunto nitidamente
regional, um assunto do meu Estado, posto que quero ler, aqui, rapidamente,
ar.tigo da futura GoVernadora do Estado do Rio de Janeiro, a Sr• Sandra Cavalcanti, publicado no jornal Ottima Hora de hoje, 15 de março, no Rio de Janeiro, com o título "Vamos arrumar a c2.sa!" Esta é a grande legenda da sua
campanha, e como sou um homem que também gosta de casa arrumada, fácil
fOi entr:ir nUm e-ritCildinieDto POlítiCO-com S. EX' Aliás, somos velhos amigos,
companheiros da Assembléia Legislativa do nosso Esta9o, ffiembros da
Constituinte do noss_o Estado e pude, -ali, ao longo de 8 anos, no convívio
com essa extraordinária mulher, conhecer de-peito as suas virtudeS~ as suas
qualidades e, notadamente, os conhecimentos profundos que a Sr• Sandfa ·
Cavalcanti tem. a 'respeito dos problemas do Estado do Rio de Janeiro.

O Sr. Alexandre Costa -

O SR. HUGO

RAMOS~

Quer dizer que a casa estava desarrumada_?

Valendo-me do aparte do nobre Senador Ale-

xandre Costa, e sem querer fazer nenhuma restrição, aqui, ao Partido que elevou o Sr. Chagas Freitas ao _Governo do Estado do Rio de Janeiro, devo declarar que, efetivamente, estava a casa desarrumada, bastando apenas citar
que, nos termos da declaração do Sr. Secretário de Finanças, 92% da receita
do Estado. estavam ou estão comprometidos com o p-agamento de pessoal.
Isto basta, Sr. Presidente, para mostrar que a casa estava desarrumada;
não faZ jus ao PMDB o Governo do Rio de Janeiro; não é esta a gl-ande ban ..
deira que ele pode levantar no Brasil, para mostrar que tem, pelas razões expostas no Rio de Janeiro, credenciais- bastante para ocupar os outros governos estaduais em nosso País.
- -E Sandra Cavalcanti agora vem de receber, numa consagração extraordinária, num plebisCito que foi feito, nU.-ma pesQuisa que· foi feita nó Rio de Janeiro, numa votação em que S. Ex• obteve 51% do eleitorado ·consultado,
num universo de mais de 4 mil pessoas.
Disse o Sr. Miro Teixeira que foi uma pesquisa encomendada, o que implica em ofender a honorabilidade do Jornal do Brasil, que não morre de
amores por mim, mas que é, sem sombra de dúvida, um grande jornal, um extraordinãrio jornal, que não faria jamais um rilovhrient6 desta_,natureza, isto
é, não traria à opinião pública do Estado do Rio de Janeiro e do País, sem
fundamento, uma infOrmação segundo a qual Sandra Cavalcantí possui 51%
da preferência popular naquele nosso Estado. Por conseqüência, a ofensa feita à dignidade do Jornal do Brasil, a meu entendimento, repousa apenas mi
surpresa extraordinária q-ue os nossos-adversários tiveram no Rio de Janeiro
com o resultado, afinal, obtido_ por Sandra Cavalcanti.
O PDS, partido a que pertenci até hã pouco, tem apenas 3% desse eleitorado, através do nome do Sr. Emílio Ibrahim, o que é extraordinariamente estranho, porque o Sr. Emí_lio I_brahim_trabalhou du_r_ante oito anos ao lado do
Sr. Chagas Freitas, coniO uma de suas proeminentes figuras do seu grupo,
posto que era o--seu Secretário de Viação e Obras, e de repente foi alçado do
PP para o PDS; desde logo, ao assinar a fichade_membrodo novo_ Partido,
foi alçado à condição de candidato ao Governo do Estado, passando recibo
de que naquele Partido não havia ninguém, não hã ninguém capaz de exercer
a governança do Estado do Rio de Janeiro, onde, de resto; para citar apenas
dois nomes, nós encontramos figuras proemíitCnieS da política nacional,
como o Sr. Cêlio Borja e o Sr. Álvaro VaU e, e_ tantas outras figuras eminentes
num Partido presidido pela figura tão querida e estimada do Sr. Senador
Amaral Peixoto.
- - - -· Mas o ilustre Deputado Miro Teixeira declara desde logO~ no Seu aúebatado discurso, que vai convocarõ-eleitorado, para impedir o avanço de Paulo
Maluf no Rio de Janeiro. S. Ex' evidentemente quis escapar de aclisaÇõe!i aO
GOverno Federal, que é a tônica do PMDB nesta Cã.sa~ e legitimãmente~ porque Partido de OposiçãO, pof excelênc1a~ pela razão muito simples de que lã o
seu GOvefno estã recebendo a mancheias os fàvores do Governó F6deral, ajudando o Sr. Chagas Freitas no Governo. Infelizmente, apesar âa ajuda ex..:
traordinári3, S. Ex' vem fazendo um GõVerricrtãõ -pésSimO que, realmente,
não-tecótnenda o primeiro-Governo qu:e ele fez, anos passados, na terra cariOcã.
E Miro Teixeira acusa o Sr. Paulo Maluf sobre um problema que n3da
tem a ver com S. Ex', que é o reSultado dessa pesquisa: "51% do eleitorado do
Rio de Janeiro deseja Sandra Cavalcanti". Que tem a ver o-sr~ Paulo Maluf
com o resultado desta pesquisa feita nO Ri<fâé JaneirO? É que o Sr. Miro Teixeira não pode, não tem coragem para enfrentar o·aõverno Fede,ral, tantos
são- os' favores ali recebidos, a mostrar- e aqui se faça justiça ao Presidente
da República - a isenção com que Sua Excelência procede no alto exercício
da Presidência da República, porque, sabendo que é um Governo -oposicioniSta, não deixou de entregar as verbas necessárias ao progresso daquele Esta-
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do, a mostrar que Sua Excelência, como Supremo Magistrado da Nação,
exerce tal função com a maior dignidade, respeitando inclusive os Governos_
de Oposição.
Sandra Cavalcanti faz um estudo do resultado dessa pesquisa, Sr. Presidente, ao dCcíarar o seguinte:

"V AMOS ARRUMAR A CASA!
As úl_Umas pesquisas de opinião pública me apontam como a
primeira, na preferência do eleitorado fluminense, na base de 5·1,7%.
Não vou ser hipócríta e fa-zer uln ·ar contrito, afirmando -que rlào fiquei satisfeita. Claro qUe fiquei. --- Meu principal concorrente explic2. f!Sta posição de forma muito simples. Diz ele:_ "D. Sandra está há mais de três anos em campanha."
Ora, o Sr. Miro Teixeira de fato exerce o governo do Estado do Rio de
Janeiro, desde quando assumiu o Sr. Chagas Freitas, e vem declarar agora
que na sua campanha vai fazer uma pesqüisa- de Casa -a Casa, de bairro a bairro, para sentir e COmpreenaer-os·a-nseios da populaç3.o do Rio de Janeiro,
como se ele, no governo durante quatro anos, não soubesse o que des_eja o
povo do meu Estado. Isto prova, efetivamente, que este Governo está tão longe daquilo que deseja a própria: pOpulação da capit3.1 do O.osso extinio Estado
da Guanabara, apunhalado de forma tão violenta na sua própria estrutura, que desapareceu numa determinada incorporação, da noite p·ara o di:i, como
da noite para o dia, numa outra incorporação, desapareceu o PP.

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• urri aparte?
O SR. HUGO RAMAOS - Com todo prazer.
O Sr. José Lins - Nobre SenadOr Hugo Ramos, jã Cra sabido que a Sr•
Sandra Cavalcanti tinha uma larga parcela da preferência do eleitorado do
Rio de Janeiro. O que me parece é que a incorporação veio aumentar essa
preferência, e ~alvez até que esse núrrierO a que V. E' se referiu, tão modesto?
porque, na realidade, o jornal publi~ou 51,7% e não apenas 51%, parece-me
que a tendência desse número também é--de se elevar. Um fenômeno semelhante deve estar acontecendo em outros Estados. Isto prova que a incorporação sóube ser um processo que se contrapôs, de certo modo, ao pluripartidarismo e, portanto, à normalização democrática do País, e não foi tão benéfico para os partidos nela enVolvidos.

o· SR.

HUGO RAMOS- Muito obrigado ao aparte de V. Ex•
Devo dizer que no comfCi'o do PMDB usou da palavra também o exSenador Mário Martins, que honrou esta Casa pela sua inteligência, pela sua
cuJtura e pela sua combatividade.- S~ Ex• referiu-se à coexistênCia dos contrários, declarou a existência de elementos contrãrios que compõem o PM DB
hoje no País, lembrando fatos históricos, além da nossa.Pátría:, -e referentes 3.0
convívio de Stalin, de Roosevelt, de Churchill, em determinado instante difícil da vida internacional.
O que desde logo se verifica é que ele confessa a existêncfa de contrários,
porque exalta precisamente a necessidade de contrários -dentro do seu próprio
partido, e a celeuma é enorme dentro do PMDB no RiodeJindro, porque os
membros_ do PP, que desejam figurar nás chapas respectivas, estão encontrando a maior dificuldade possível para uma composição homogêneadecorrente
da união desses dois partidos.
Como-quer_ que seja;_ Sr. Presi_den:te, na anãlis,~ feita, na ta~d~ de hoje, no
seu jornal que é _a 0/tima Hora, Sandra_ Cavalca_nti declara o seguinte:
Isso é uma grande injustiça. Não comigo! Não espero ísso, vindo da mesma área onde sou diariamente insultada, do modo mais
pornográfico e grosseiro. Numa demonstração ·de total falta de civilização polítiCa. A InjustiÇa é com o poVo!
Todas as pesquisas- não apenas esta de agora - feitas por
empresas idôneas e sérias, empresas que não se vendem nem se alu~
gam, como é o caso do IBOPE e do Gallup, revelam que vem sendo
mantida uma constante ao longo de dois_ ano~!
A preferência por mim não ocorre apenas na classe A, de nível
cultural e eco~ômic_o suPeriOr. OCor~e na classe média e no qUei-fdo
povão. Este povão -sofrido, que vive sem segurança, sem conforto e
s_em possibilidades de progredir. Malservido por serviç-os públicos
que se encontram, todos, engajados na luta eleitoral do candidato
governista.
Sr. Presidente, o que se faz no Rio de Janeiro hoje em matéria de emprego é tão lamentável que, como eu disse, 92% da receita do Estado estão compromeddos com o pagamento de pessoal. É uma horda de nomeações quase
que diárias, de tal forma, Sr. Presidente, que acredito que essa política de
clientela vá terminar. Sr. Preslderite, tenho autoridade para falar desta manei-
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ra, porque, pertencendo ao Partido do Governo atê hã póuco días, o_ PDS, em
cujo convívio fiz gràrides e diletos amigos, acentuo que não devo ao Governo
favor de qualquer espécie, ilUrica nomeei sequer um gati. POrtanto, Sr. Presidente, tenho a maior autoridade para falar em torno de problemas dessa natureza. Vai acontecer no Rio de Janeiro precisaniente a derrota do PMDB e
do PP, em decorrência exatamente do fato de se pinçar determinados funcionários de categorias inferiores para postos de comando, preterindo-se outros
funcionários que estão na ffia natural à espera das suas respectivas promoções.
Sr. Presidente, irei pToferír uma série de discursos de crítica ao Governo
do Estado do Rio. Evidentemente, ao fazê-lo, estarei também criticando o
Partido de Oposição. Perguntar-se-ã mas o Sr. Hugo Ramos, que é o membrO
do PTB, não faz parte da Oposição?! Eu diria, Sr. Presidente, que minha posição é de absolut_a_Jnd.~pendência. Criticarei o GOverno do Estado do Rio
naquilo que efetiVamente mereÇa Ctftica,- e rnUita.s-t;oisas hão de merecer minha crítica, cOmo já mereceram, até mesmo quando pertencia ao próprio Partido Governista. Aqui teitho votado - e algumas vezes votei- contra a cOncessão de empréstimos ao Rio de Janeiro, por entender que eram inconstitucionais os referidos emprêstimos. Como a Casa -s-abe, tenho pensamento- definido a respeito dos empréstimos. Cõnsidero que todos os empréstimos de carãter interno são absolutamente inconstitucionais, e tenho reiteradamente votado, na Comissão de Constituição e Justiça, neste sentido, e não abro mão
desse procedimento sequer com refe_rência ao Esfãdo do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, neste instante manifesto, de público, desta tribuna, a minha satisfação pessoal em verificar _que o povo do Ri~ de Janeiro recebe a
candidatura de Sandra Cavalcanti de tal forma tão efusiva e com resultados
tão positiVos que a sua vitória jâ se pode considerar ínabalãvel, ainda qÜe estejamos tão longe do dia 15 de novembro de 1982.
Acabo de fazer um trabalho, Sr. presidente, que levarei ao conheCimento
dos meus pares, referente à interpretação da Lei Complementar n9 42, a chamada Lei Badaró. h um trabalho longo, um trabalho feito com meditação,
pois que algumas pessoas, alguns juristas apressados supõem que eu tenha tomado uma atitude inusitada ao ingressar no PTB, sem os cuidados necessários de um jurist_a, para, desde logo, ter mutilado o meu próprio mandato,
na suposição de que, por um lado, eu esteja inelegível e, por outro, tenha perdido, por essa atitude, o meu próprio rriaridato.
Há uma decisão infeliz do Tribunal Superior Eleitoral, trata-se, entretanto, de decisão referente a uma consulta do_ nobr.e_Senador Humber~o Lucena.
Portanto, esse pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral não tem a menor significação em termos de decisão. ~apenas urna resposta a uma consulta.
Com o trabalho que vou apresentar, dentro de 48 horas, aos meus pares,
creio que não só e_starei defendendo ~posição de cada url). dos Srs. Senadores,
no sentido_de serem considerados candidatos na~os~os seus t:l!spectivos Estados, prevalecendo não só agora como para sempre, atê-que a·matéria seja revogada, por se tratar de lei permanente, como mostra,r_ei alguns aspectos j~rí
dicos relevantíssimos. Por exemplo, o conflito de leis transitói:ias com leis
permanentes, tal como acontece com a Lei Complementar n9 42, que, por ser
uma lei de caráter transitório, isto é, com vigência de cUrto praia, impede a
aplicação da regra permanente, enquanto transitoriamente vigorante.
É um trabalho longo, repito. Espero que os meus nobres colegas sobre
ele meditem e não só ajudem quem o fez, corno também ajudem os demais
Srs. Senadores para que o Senado da República esteja, neste a_s~úotó, altaneiro, acima de todas as portderações contrárias que se lhe possam fazer. (Muito
bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. HUGO RAMOS EM SEU DISCURSO:
Sandra Cavalcanti

VAMOS ARRUMAR A CASA!
As últimas pesquisas de opinião pública me apontam _como _<J, primeira,
na preferência do eleitorado fluminense, na base d~ _5_1_._7_%_.J'·~·~o_ _'!'_9U §e;::r hipócrita e fazer um ar contrilCi,--afirmando que nã_o fiquei satisfeita. Claro que fiquei.
Meu principal concorrente explica esta posição de _forma muito simples.
Diz ele: ••d. Sandra estâ há mais de três anos em e:ampanha". Ele não! Não
teve -esta felicidade! Está- apenas no Governo, _cuidando de m_ontar uma efi~
ciente máquina, com ã. qual imagina que dará uma sensacional arran,cada nestes últimos oito meses_.
Isso é uma grande injustiça. Não comigo! ~ãc;> esp~~o isso, Vindo__da_ffiesma ãrea onde sou diaúa_ment~."insultada, do mqdo mais pornográfic_o e grosseiro. Numa_ demonstração de totaJ falt~ de _civilização poJítica. A _i_njllc~tiÇa é
com o povo!
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Todas as pesquisas- não apenas esta de agora- feitas por empresas
idô_neas e séri<is, empresas que não se vendem nem se alugam, como é o caso
do IBOPE e do Gallup, revelam que-vem serido mantida uma constante ao
longo de_ d9is anos!
_ _
_
A preferência Por mim não oCorre apenas na classe A, de nível cultural e
económiCo superior. OCorre na classe média e no querido povão. Este povão
sofrido, que vive s_em segurança, sem conforto ·e sem possibilidades de progre~
di r. Malservido por serviços públicos que se .encontram, todos, engajados na
luta eleitoral do_ candidato governi~ta.
A preferêricia pela minha candidatura, de acordo com essas sucessivas
pesquisas, repousa na confiança que o eleitQI.' demonstr~_ na minha capacida. de de_ resolver QS problemas da comunidade,
Isso, por parte do eleitorado, é uma generosa prova de maturidade política. Não estou no poder, não tenho recun;os, não disponho de ~áquinas
para fazer favores, não tenho emPregos para distribuir, nem tenho corno
exercer pressão sobre os_ pequenos, médios e grandes empresários. Um dos
candidatos da chapa deste governo, que busca a sua reeleição, teve a coragem
de atribuir o êxito de nossa campanha à ajuda que ••teríamos" recebido de
grandes especuladores__na área imobiliária.
_._ _
.
Cuidado, moço! Não se deve falar em corda, na casa de enforcado ...
A segund~ razão,_ impC!rtante, que leva o eleitor a prefirir- a minha candi~
datura, é a conde-nação que de faz do atual Governo. Principalmente do Governo estadual! O eleitor parte de um raciocínio lógico: "quem teve quatro
anos para fazer, e não fez, não tem o direito de pedir maiS quati:"o!''
E aqui, no Estado do Rio, não se trata da eleição de um sucessor. Trata~
se da reeleição de quem governou de fato. Com um líder que teve, durante
todo o Governo, e vai ter até o último dia, todos_ os poderes.
-Portanto, acho que ao invés de ficar eXplicando, com razões tolas e secundárias, os motivos que levam o eleitorado fluminense a depositar sua confiança em mim; melhor fariam se fossem capazes de uma autocrítica. Melhor
fariam se tentassem _compreender a realidade nua e crua. Melhor fariam se
aceitassem a verdade contundente.
Estudiosa de nossos problemas, mesmo afastada do poder há mais de
quinze anos, nunca me descuidei dos inter~ses do povo, de suas angústias e
de seu sofrimento constante.
O povo _va_í votar na Oposição: O PT_B é um partido de Oposição. Nossa
linha é de Oposição. Queremos mudar isto que está aíf Queremos dar destino
melhor ao dinheiro suado, arrancado do povo. Queremos pagar, de forma
justa, o trabalho de seus funcionárioS. Queremos acaba_r com as comissões e
os privilégios. Queremos pôr ordem nos serviços públicos.
Nestes anos de diálogo, em que conversei_ diariamente com o povo de
meu Estado, eles aprenderam a saber que eu estou por dentro de seus problemas.
Por isso, esta eleição marCará o fim da incompetênCia. O fim da arrogân~
cia dos métodos sem étíca.
Jornal do Brasil

Segunda-feira, 15-3-82

Antigos pepistas ·e pê-emedebistas se incorporaram numa
festa de faixas, cartazes e samba
MIRO CONVOCA ELEITORADO PARA
IMPEDIR AVANÇO DE PAULO MALUF
-Convoco todos os flUminenSes para que, a partir de hojet nos lancemos numa campanha eleitoral para impedir que o Governador Paulo Maluf
desembarque no Rio montado em pesquisas manipuladas pela corrupção,
como_desemba_rca_ em outros Estados montado em ambulâncias. O Estado do
-Rio nãO permifírâ que OSr: Maluf instale -iqui Seu -R.ecr_efô ~Os- Bandeirantes.
O Deputado referia-se à pesquisa do IBOPE, que constatou a prefefênCiã-de
51,7% do eleitorado por Sandra Cavalcanti.
A convocação foi feita pelo Deputado Mi"ro Teixeira, ao lançar sua candidatUra a governador pelo PMDB~ durarite a primeira reuiiião do PMDB
flUminense após a incorporação" do PP, realiZada no plenário da Assembléia
Legislativa estadual, à qual compareceram cerca de mil pessoas. O apelo de
Miro- fOi ·insfantarl-eãmeilte cómprêenâido pela assistência que, e·m· coro, gritava: "PMDB avante, fora com Delfim e Sandra Cavalcanti".
Conven9ão
Em convenção regional extraordinária realizada ontem de manhã na Câmãra Municipal do_ Rio, o antigo PMbB aprovou os termos do acordo firmado _por !Yliro e pelo Presrdell.-te em exercícíq do Partido, ex-Senador Mário
M·a:Ttins, parã a incorporação do PP no Estado. Tão logo chegou ao plenário
da ass_em~_léia,_ às 16h30m, Miro anunciou que, diante da aprovação do_acordo, estava encerrada a reunião do extinto PP e imediatamente aberto o pri~
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meiro encontro do PMDB incorporado. De mãos dadas a Martins, foi saudado com entusiasmo pelos presentes.
Com-parecem à reunião do PMDB unia comisSão indiCada de manhã
pela Comissão Executiva Regional do antigo PMDB composta pelos Deputados Marcelo Cerqueira, Modesto da Silveira, Paulo Rattes, Felipe Pena, pelos estaduais Raimi.lrido de Oliveira, Heloneida Studart, Paulo César Gomes
e pelo Vereador Antônio Carlos de CarvalhO e pelo ex-Deputado PaUlo- Alberto Monteiro de Barros, entre outros.
Em meio a centenas de faixas, cartazes, pan11etos, camisas coloridas com
a rnscrição dos nomes dos-candidatos, Miro recordou em seu discurso os tempos do auge da repressão política no país, o infC:ro da abertura política e os
atentados terroristas ocorridos no- ario passado: "'A união dos dois mã1ores
Partidos de Oposição ê: uma resposta ao atêntado do Riocentro 3o poder
central, que ignora os anseios do povo para se manter no poder até o ano
2000".
~

e

Festa

Em seguida fez alusão à pesquisa realizada pelo IBOPE, que a: ponta a exDeputada Sandra Cavalcanti (PTB) como a preferida de 51,7% dos fluminenses para o Governo estadual e passou a criticar indiretamente sua concorrente..~

-Não podemos admitir o direito de o Governo se infiltrar no Rfo através de legendas antes oposicionistas e quadros políticos que, diante dos acenos de facilidades do Planalto Central, decidiram aderir aos Partidos controlados pelo Governo, como o PDS e o PTB. Estes enganadores têm que ser
desmascarados. Quem os apoiar estará apoiúidO a- 'reriloção doS f3velã.d0s, a
especulação imobiliária e a exploração do trabalhador pelas multinacionais
-disse Miro, sob o 6rii6a-i-de CoTos c6ri10 -u-p_p, PMDB, o povO rio p-Oder''.
"Miro e Martins, o povo quer assim", "O povo unido jamais Será vencido",
"Conquistar a pátria livre, 6u rrioirer" e •·r, 2, 3, é maiS que um milhão, o Rio
de Janeiro jâ uniu a pposição".
.. ·---- -·_ ·
_ __
Miro, definido por Mário Mt~.-rtins coino ••o Ponto alto daS esperanças
dos fluffiinenses'\ acrescentou ainda que "o Rio, qUe demonstrou seu alto .
grau .de politização, ao viabilizar o acordo da inCOrpor.açãO, dein-oriStrarâ que
sabe reagir às forçaS Organizadas do fascismo _d-o atraso". Disse que o -acordO
que estabeleceu a incorporação no Rio-- deve servir de exerriPlO aoS pêemedebistas dos outros Estados e às outras forças oposicionístas que nãCi
tão alinhadas ao PMDB. Antes dos discursos, foi cantado o Hino Nacional.
Antes de Miro,. discursou Mário Martins, SaudadO àpoteoticamente pela
assistência. Elogiou o -Deputàdo, defendeu a inCorPOração, evocando a parábola do filho pródigo e os exemplos da Frente Ampla e da união de Stalin,
Churchil e Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial.
-As opOsições unidas vão libertar -a nação da ocupação militar, das
multinacionais, dos banqueiros internacionais e ãá. "íriCõrDpefériCía- a que- estamos submetidos., e planejou uma esperança para este Estado- conclui Martins, que será Candidato· ao Senado nas eleições de novembro.
A reunião, convocada inicialmente para o antigo PP discutir SUa incorporação ao PM DB, acabou-se transformando numa ruidosa comemoração
da união dos dois Partidos, ao som de bumbos e agogós utilizados por animadas charangas. O comparecimento foi tão grande que as pessoa-S se comprimiam nas dependências da Assembléia.
No final, devidamente incorporados, antigos pê-emedebistas e pepistas,
entoavam:
-Viva o Brasil, viva a liberdade, viva a: if.LCOrporiçã6,-Viv3-õ PMbl{

es-
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Sr. Presldcllte, há días estava para ler este telegrama do Sr. Governador
de Goiás. Por falta de oportunidade, somente agora o faço desta tribuna~ O
telegrama está vazado nestes termos:
Ex" Sr.
Senador Aderbal Jurema
S~nado_ Federal
Brasflia-DF
O meu Governo, dentro do seu plano de trabalho, se propos
dotar o Estado de Geias de uma malha via ria capaz de ·increinentar
a produçao agropastoril e, hortigranjeira e extraçao das riquezas
minerais.
Para tanto, busquei apoio financeiro jurlto a organismos internacionais de credito, procurando encontrar uma entidade que financiasSe parte do programa a juros mais baixos.
RealiZados os contatos, concluiu-se que a melhor oferta era a
do banco ínteramericano de desenvolvimento (BID), queja havia financiado programas desse genero para os Estados do Parana e Santa Catarina.
Dessa forma foram iniciados os entendimentos, elaborados os
PrO]etos de engenharia e estudos de viabilidade economica, com o
referido estabelecimento de credito aprovando, dentre as rodovias
apresentadas, aquelas _que se enquadravam dentro da politica de
emprestimo do BID, ou seja, as obras de maior alcance socioeconomico.
- Os trechos rodoviarios que integram o programa de rodovias
aHmentadoras foram escolhidos dentro dessa orientaçao do BID,
pois atenderao a municípios que estao entre os maiores produtores
agropecuarios do estado e que poderao duplicar sua produçao se
lhes forem dadas condiçoes de escoamento.
Face aa grande importancia economico-social desse programa
e aa vistã d.o telex. encaminhado pela representaçao do banco interamericano de desenvolvimento no Brasil, cujo teor eh o seguinte:
.. Rio de Janeiro, março, 3, 1982- Ex' Sr. Ary Ribeiro ValadaoDD. Governador do Estado de Geias- Goíania- referencia emprestimo· 406/0C,BR-Rodovias alimentadoras Goias - agradecimentos tomar nota prazo assinatura contrato emprestimo e garantia
vencerah 18 abril proximo sendo dificil diretoria banco considerar
prorrogaçao prazo-novamente, e, ainda, que grande parte das obras
jah foram iniciadas, solicito de vossa Excelencía a especial gentileza
_de envidar esforços possíveis no sentido de que o Senado Federal
aprove, antes do dia 15 de abril vindouro, o pedido de autorizaçao
formulado pelo Governo de Geias para contrair aludido emprestimo junto BID, destinado dar suporte financeiro realizaçao progra_ma de suma importancia_ desenvolvimento meu Estado.
Certo de poder contar, mais uma vez, valioso apoio vossencia
para a soluçao problemas Estado Geias antecipo agradecimentos e
renovo-lhe protestos mais alta estima e consideraçao. Atenciosas
saudaçoes
Ary Ribeiro Valadao
Governador do Estado
Fica, pois, com a leitura deste telegrama, o apelo do Governador de
Goiás a esta Casa, que Justifica eSse apelO com o telegrama recebido do BID,
alegando prazo para a assinatura de contrato.

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• me permite?
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)~ Concedo a palavra aÓ nobre Sr.
Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discu_rso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Antes de ler telegrama que recebi do Governador de Goiâs, Sr. Ary Ribeiro Valadão, meu ex-colega de Câmara Federal. adianto ao- nobre Senador
Hugo Ramos que nós do PDS_ lamentamos a sua mudança de Partido. Já estamos habituados, ao longo destes trinta anos de vida pública, a esses contratempos.
Homem de categoria jurídica, Hugo Ramos desenvolveu. dentro do nosso Partido, uma posição correta, muítas veZes até contrariandO pontos de vista da Liderança. É de se assinalar o trabalho que S. Ex• desenvolveu na Comissãõ-de Constituição ·e Justiça. COniô·a Lideiança do.me·u PartidO ffie'hldicou para substit uí~lo como membro efetivo da Comissão de ConstituiçãO e
Justiça, levo ao emiilente colega o meu abrãço de afetividade, assinalando,
que a sua saída de nosso Partido não mudarâ em nós o conceitO que de S. Ex•
temos.

O SR. ADERBAL JUREMA -

Pois não, nobre Senador.

O Sr, Henrique San til/o- Peço as devidas escusas a V. Ex•, que estâ fazendo a leitura de um telegratpado Gove:rnador do meu Estado. Mas V. Ex'
sabe, todos nós sabemos, que existem nesta Casa centenas de projetes de resolução autorizatiVoS de empréstiinos internós e_ externos. Durante o ano de
1981, Por um posicionamento da Bancada OpOsiCioniSta, dUrante unia certa
fase, e pela ausência dos Senadores pedessistas, que constituem maioria nesla
Casa, esses projetes não puderam ser aprovados. No entanto, veja bem, V.
Ex•, o Governador que assina esse telex usa e continua usando todos os meios
de ComunicaçãÕ do Estado, televfSãO, rádio, jornãl. disse e continua dizendo,
sobre todos os palanques armados pelo Governo na capital e no interior, que
~~· ~st~ seu modesto colega de coleg.ia~o. e o eminente Senador Lázaro Barboza somos os únicos responsáveiS por não ter sido esse projeto autorizativo
pãr'a GOiâs ain-da 3provado pelo Senado FederaL Gostaria de registrar isso
neste aparte a V. Ex• e, ao mesmO temPo, dizer a V. Ex' que não sendo do
meu feitio e, por isso meSmo, rião lendo trazido a esta Casa ainda este problema, aproveito o ensejo para afirmar a V. Ex', um homem íntegro; que o Go-
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vemo de Goiás, o Governo do meu Estado, anda pavímentando estradas, pavimentando rodovias estaduais- com recursos_ pôblicos muito difíceiS; que riãó
têm nenhuma prioridade, a não ser a de servir as suas Propriedade.'\ runils, a
dt:: seus familiares e a de seus ami_gos mais cht:gados. Era isso que eu tinha a
di.r.t::r a V. Ex~. diante da leiturlil que V. Ex• acaba de fazer.

O SR. ADERBAL JUREMA- Tomo, em boa not~, a intervct?-ção de
V. Ex!', apenas assinalando que cabia a mim, ao receber o telegram-a em qú.e o
(iovcrnador de Goiás expôs um problema de fato, com_o Senador -_e não
apenas represento Pcrnamb.uco, mas todos nós aqui representamos a Federação- ler o telegrama vazado em termos absolutamente impessoais. S. Ex•
n(m fa.t nt:nhuma referência ·a esta ou_àquela bancada que seja contra o emrréstimo, S. Ex~ faz apelo ao Senado. Sabe S. Ex• o Senador Henrique Santillo, que tanto admiro nesfa Casa, que não somente Goiás, mas outros Estados do Brasil se queixam dos Senadores da Oposição, que estão acompanhan~
do a posição de Liderança c não posição pessoal. Nós compreendemos perfeit:.tmente isso.:: O Sr. Henrique Samillo -

Permite V.

Ex~

mais urri aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA- Com muito prazer.

O Sr. H<'nríquC' Santillo- E eu estou aqui para: ãSSegurar de que se queíx.:ml muito mais da Bancada de V. Ex~, sabedores eles que V. Ex~s têm maio~
ria aqui e que até hoje não conseguiram, por um processo-de presença maciça,
aprovar qualquer projeto,
O SR. ADERBAL JUREM A- E com razão se queixam da falta de nú-

mero da nossa Bancada, porquanto cu tenho 23 anos de parlamentar e semrrc zelei rela minha frcqüência à Câmm:::a _dos Deputados e pela minha freqüência ao Senado, como todos os Srs. Senadores do meu partido e das Oposições podem testemunhar, através do livro de frcqüência. No entanTo, nada
poJemos fazer para evitar que haja nos governos essa insatisfação com a não
aprovação desses projetos. O que nós deveríamos fazer_ era qm esforço de freqüência para aproVar esses projetes com_ os nossos 36 Seqado~fes. MaS aCOritece que, durante o ano passado, várias tentativas-foram feitas e a nossa, Maioria- vamos ser absolutamente leais- é clara, é efetiv~, mas é uma: Maioria
limitada, humanamente limitada c nós _nã_o podemos evitar que dois ou três
Senadores estejam doentes, que um Senador esteja viajando e_ não ten_ha_havido aquela freqüência ideal, nós temos tido, aqui, batalhas e temos cOUse,guido
freqüência de 36 Senadores, mas_ nem sempre temos tido essa sorte. No entanto, espcr<.~mos que este ano, que é um ano dificílimo, antes que entremos no
rush das eleições, ·nôs possamos de fato, trazer_ para este plenário a nossa
maioria maciça.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA- Pois não. Ouço, com prazer, o aparte
de V. Ex•
O Sr. José Lins- Nobre Senador Aderbal Jurema, a alegativa de que a
Maioria poderia, sozinha, aprovar esses projetas ê'S:_ó em parte verdadeira. V.
Ex• sabe que, no final do uno pa:;sado, ficou, à saciedade, deiUonstrado que
mesmo a Maio ria se mantendo presente durante 20 h o/as s_eguidas, não lhe
seria possível votar essas matérias.
-

O SR. ADERBALJUREMA ~Houve até um acordo na Lei das Inelegibilidades e nós estávamoS com maioria.
O Sr. José Lins- É verdade. Então, V. Ex• há de convir _que, hoje, já se
sabe que é impossível votar qualquer matéria dessa natureza $em o apoio da
Oposição, cm função das disposições regimentais. E é por íSso, e não_- mais do
que por isso, para evitar que o Senado entre num impasse de conseqüências
imprevisíveis, é-que nós tomamos a iniciativa de apresentar um projeto de
modificação de Regimento Interno, para que o processo de votação, que é a
culminação de todo o trabalho do Congresso, possa chegú a- se- realizãr com
naturalidade.
-

O SR. ADERBAL JUREMA Lins.

lembrou muito bem o Senador José

O Sr. Alexandrt' Costa- Permite-me v__. Ex• um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA -Já lhe darei o aparte.
Lembrou muito bem o Senador Jnsé Lins que Õ noSso Regirllento, se se
estabelecer um quadro comparativo com o_ Regimento da C<imara do$_I)çput<.Jdos, é um Regimento que facilita a obstrução, Esta é_a realidade. Por issp,
mesmo com maioria, nós- temos conseguido aqui votar alguns projetas a -duras penas, porque a obstrução se faz com a maior naturalidade, dentro _da_le~
tra do Regimento.

O Sr. Alexandre Costa -

Senador, eu me confesso favorável à aprovação do p,rojeto de Goiâs, mas não acho justo que se credite ao Senador
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Henrique Santillo a não aprovação desse projeto no Senado da República. Se
há essas dificuldades regimentais, são só apenas-de número. Basta que o partido coloque aqui seus 36, ontem 37 Senadores e não poderá haver obstrução
absolutamente com a Maioria toda presente. Há no tempo; prorroga-se, mas
Se v'ola. DiZer que não se vota, absolutamente não é verdade porque a Mesa é
da Maioria e ela prorroga a sessão quantas vezeS 'desejar ...
~o-sK-ADERBAL

ficulta.

JUREM A- O Senador José lins quer dizer que di-

O Sr. Alexandre Costa-- DifiCulta, não que o Regimento impossibilita.
Logo o Senador Henrique Santillo sequer se manifestou aqui um dia contrário à aprovação desse projeto, nem um dia. E falo como um Senador que
está na disposição de votar favoravelmente à aprovação do projeto que faz
empréstimo ao Estado de Goiás. Muito obrigadÇ>_.__ _
O Sr. Henrique Santillo -Permite-me V. Ex~ um aparte? (Assentimento
do orador.) - Apenas para agradecer imensamente a manifestação do_ eminente Senador AleXPndre Costa e dizer .talJlbéin ·que, na-...-.erdade, se a_ Bancada d_o Governo, do PDS, se ~ispusesse a fazer uma ação concentrada de uma
semana, por exemplo, de quinze dias, me- parece lógico que ela conseguiria
a-provar um;:f série de empréstimos que sãO do intereSse do Governo e que a
Oposição, no seu direitO, não ás conSidera do interesse do povo ou das populaçõeS est<lduais. Ê uin- direito da Opo~ição p-en-sar dessa forma; analisar dessa
fprma. Quanto ao projeto do Senador José Uns, aproveito a oportunidade,
através deste aparte, para me manifestar veementemente contráriõ, porque,
na verdade, a diferença que existe entre os dois Regimentos, o do Senado Federal e o da Câmara dos Deputados, se deve ao fato de ser aquele colegiado, a
Câmara dos Deputados, constituído de 420 parlamentares e, obviamente, não
poderia ter os mesmos dispositivos qUe tem um colegiado de 66 parlamentares. O Regimento do Senado me parece democrático, e sua _1;11utilação, esta
sim~ seria antidemocrática. O difeifo~ que a Oposição -tem de fazer obstrução,
de tomar y_ma posição ·política obstrucionista é \lm_ óirc;:ito asSegurado por
qualCtuer democrãcia, -Por qualquer regime- p-irla-mentar que se preze, e no
exercício desse direito a Oposição toma- ás suas posições c se utiliza dos dispositivos_r_egímentais qu~_são aemocrát"ic:os.-Ora, por exemplo- veja V. Ex~
permitir o encaminhamento de votação a cad.a um dos m_embrqs desta Casa
parece-me indispensável, a não ser quando se aprova urgência para matéria,
que é o caso estabelecido pelo nosso Regimento. Declarar o voto, por alguns
~ mihutos, parece-me indispensável. Não creiO qUe isso sejam medidas, previstas no Regimento, protelatórias e que fayoreçam_o processo de obstrução. O
que tem havido, na verdade, precisamos reconhecer, e veja bem V. Ex.', não
estou_ aqu_i pa,r~ pas~ar testemunho de ninguém e nem teria esta_ autoridade,
mas sem dúvida, pode ficar certo V. EX~. sou·_dos que aqui, na bancada oposicionista, mais comparecem a este-plenário e permanentemente o" Vejo-participando das .atividades deste Senado, como vejo o Senador José Lins e como
vejo o eminente Senad_or Alexandre Costa; mas a verdade precisa.ser bem clara, somos poucos os que aqui permanecemos, somos poucos os que aqui nos
..cuidamos de dar presença para que essas matérias tenham andamento.
- O Sr. José Uns -

Permite V.

Ex~

urp aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA -Com prazer.
-Q Sr. Jos_g Lins- Nobre Senador Ad~_~l_l!:!_~ema, eu disse que o Regimento impede a vOtação; não disse que ele dificulti. E disse que ele impede
porque, no ano passado, se quisemos aprovar um projeto, o conseguimos
apenas depois de 20 _horas de debates~ Ora, evidentemente, um processo desse
nJo pode ser contínuo. Então, só eSporadicamente alguma matéria pode ter
deci"são quando submetida àquele processo de obstrÜção que nós todos vimos
no final_do _ano passado. O projeto_ que nós apresentamos não desfigura em
nada o direito de debatermos até à saciedade, até esgotar em seus mais recônditos aspectos todos os processos que vêm à consideração do Plenário, mas
pelo menos dá mais condições para que o fluxo de decisões d?. Casa ~e torne
mais realizável~ possa chéiar-Cà~um--ób}efiv-o, que é o julgamento da proposição; em suma.- Agora, nobre Senador, que não há realmente boa vontade da
Oposição na apreciação desses projetas é patente;· o que não me parece justo é
que os Senadores da Oposição votem contra porque sejam individualmente
contra, ou porque sigam a direção de seu partido; o que não me parece razoável é que is-so se dê e ainda queiram aparecer como simplesmente favoráveis
ou sem nenhuma culpa -nesse processo de obstrução; isso não está certo. O
povo tem -o- direito dt!-sãber quem está defeilâendo os interesses dos Estados e
Je vários municípios pequenos e Pobres.
O Sr. José Fragelli- Nós nãO temos sentimento de culpa em relaç-ão a

isso.
O Sr. José Lins- Não tem, eu sei que não tem; sei 'que 3 Oposição não
tem sentimento de culpa, mas isso jã decorre da elasticidade de consciência,
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porque há dezenas e dezenas de Estados e municípios pobres que estão precisando. E eu queria chamar aqui a atenção, Sr. Prisidente, para um fato muito
grav_c, porque vai dar contiriuídade a _essa falta do fluxo de recursos para essas
cidades cuidarem de educação, de saúde, de água, de esgotos,
suma, de
tudo o que é mais esse-nciardO POnto de vista soda!: é que a partir do dia 15
de maio nenhum contrato de empréstimo poderá ser mais assinada, seja pelos
--governos estaduais, seja pelos municipais.

uma_ obstrução levou três dias e duas noites. Na Câmara dos Deputados
quando lá estive. __também chegamos a passar noites em claro fazendo obstrução. Nunca. Sr. Senador, ne01 aqui na esfera federal nem na estadual, ninguém ler_nbrou dc;:_rn_oQj_(iç_ai us____R.~gimento& para impedir as minorias do direito de fazer obstrução. Se, agora,_ o nobre Senador José Lins apresenta esse
projeto, eu só posso atribuí-lo ao vezo do autoritarismo de 18_anos em que
nós vivemos.

O Sr. Henrique Santilto - Essa é uma -informação muiio import-ante!
O Sr. José Lins- Importantíssima! E por isso mesmo é que·acho que a
Oposição tem .que jogar descoberto~ E se isso acontecei', que a cuJpa recaia
sobre Y-. Ex~s. e não sobre nós.
O SR. ADERBAL JUREM A- Sr, Presidente, se outro resultado não
tivesse obtido com a leitura do telex do governadOr de Goíãs, este dfãlogo democrático que se estabeleceu em torno da minha presença na tribunajâ compensou a sua leitura.

O Sr. Gilvan Rocha -Muito bem!
O Sr. José Frag_elli- Porque~ só essa intenção e é só esse vezo do autoritarismo que Poderiam ditar um projeto de proposição, modificando o Regimento nesse sentido. Nenhum democrata liberal jamais apresentaria proposição Como essa.
O Sr. Glj_van Rocha- Muito _bem!
O SR. ADERBAL JUREMA - Discordo de V. Ex• quanto ao jufzo
ideológico que está fazendo do meu companheiro José Uns.
O Senador José Uns é um democrata autêntico. O que S. Ex• está procurando é trazer para esta Casa a discussão de um Regimento, não em função
dessa obstrução, mas em função da época em que foi feito esse Regimento.
H lstoriC-amente esse Regimento está obsoleto. Por isso S. Ex• o traz. Mas S.
Ex• não pode exigir que a Cisa aprove o seu projeto: o seu projeto é uma contribuição, é um ponto de partida para a discussão, para nós aprimorarrrios oRegimento. É isso Sr. Senador.
O Sr. José Lins -- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Gi/van Rocha - E vai ser obstruído.
O Sr. José Lins- Senador Aderbal Jurema, a obstrução é um processo
da Minoria. Está cert_9! El~ tem_ o direito de se prevalecer ...
O SR. ADERBAL JUREM A- Leg(timo.
O Sr. José Lins - ... legitimamente da obstrução. Mas nunca, jamais,
que eU saiba, a Oposição radicalizou tanto. A obstrução se faZ sobre um determinado projeto, sobre um determinado assunto, uma filosofia de trabalhQ.
Mas, sobre tudo, sobre todos os aspectos. sobre a matéria a ser votada, durante anos? Porque já são quase dois anos, nobre Senador.
O SJ..--Gih·an Rocha- O Senador José Lins insiste agora em dar aulas.
Agora vai ensiOar coroo é a obstrução.
O SR.ADERBAL JUREMA -Concedi o aparte ao Senador JoséLins.

em

O Sr. Henrlque. Santil!o -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA -

Um minuto, Senador Henrique San-

tillo.
Mas, Sr. Presidente, vamos ver se somamos esforços, se chegamos a um
entendimento para que possamos cumprir com o n·osso-dever de votar os empréstimos aqui discutidos, aqui analisados, dentro do prazo que o nobre Senador José Lins acaba de anunciar, o prazo fatal de 15 de maio.
O Sr. Henrique Santillo -

V. Ex' me permite?

O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não.
O Sr.--rrenrique San ti/lo- Apenas gostaii3. de dizú-que culpa, se houver,
sem dúvida recairã sobre os parlamentares do PDS ausentes, não sobre os
parlamentares oposicionistas, porque estes têm um posicionamento bastante
objetivo e ?laro sobre essa questão. Eles considera~. exp~i~am: expl~nam,_
analisam e jUstificam Que êsses em-préstirllos continuam seilOo lesivos às populações dos Estados, sobretudo os empréstimos externos. Eu j~ disse, eSse~
um direito da OposiÇão, é üm direitci.que ela tem de defender a·SU<!_Pos_ição.
Agora, a mini me parece que não têm direito os parlamentares do PDS que
pensam o COI:J.trãrio e não comparecem para a-provar os 'projetes.
O SR. ADERBAL JUREM'A - É um direito da Oposição, mas ninguém poderá evitar que essas populações ating'it::fas pela falta desses empréstimos, não possam acusar todos aqueles, quer do Governo, quer da OQosição,
que não aprovarem esses projetas.

O Sr. H e~ ri que SantWó --E um- juíZO de Valor de V.• Ex' sobre a questão.
O Sr. Gi!van Rocha - V. Ex~ me per'mite,- nobre Si:nadõr?
SR. ADERBAL JUREMA- Pois não, nobre Sen"ador.
O Sr. Gi!van Rocha- O nobre Líder José Lins tem o dom de incomo_dar
com seus apartes até àqueles que estão nos gabinetes ouvindo os debates daqui. Porque não se pode deixar em branco uma série de afirmativas que sãO,
creio eu, absofutamente contrárias ao espírito represenüwtivO -:desta Casa.
Defender S. Ex' um projeto coercitivo dos nossos direitos, numa épo~ em
que o co·ngresso Nacíonal se di!bate pa-ra ter -a sUa aut()nomià~ é um contrasenso que não pode deixar de ser registraclo veemente. É uma atitude sob todos os tipos coercitiva, mesmo· porque S. Ex~ sabe qUe encaminhar votação e
declarar votos não é invenção do regi~e pariarilentar b~asilei~o; isso é_u~a
tradição de todos-oS parlamentos dÕ mundo! E s:Ex• Oão pode deixar de juntar seu nome a uma atitude absolutamente antidemocrática que a OpoSiçãO
~não aceitará; Mas, nobre Senador, o pio i disSO tudo é a ·aua'áda, digo-6- beffi
.assim, de o nobre Senador José Lins ensinar a Oposição como d~ve_ votar. S ..
Ex~ nos deu uma aula dizendo que devemos votar a faVor de um projeto que·.
interessa ao GovCtrio. -s: Ex~ está; nesses dois Casos, rememorando aquele di-·
tado~ latino: unão suba o sapateiro além de suas chinelas".
O Sr. José Frage!li- V. Ex~ permite um aparte?

O 'SR. ADERBALJUREMA- Solicí!o que V. Ex• seja breve, porque o
meu tCmpo está esgotado.
O Sr. José Frage!!i -,Vou procurar ser breve, m~s acredito _que V. Ex•
terá o tempo suficierlte, porque o próprio Présidenie da CaSa, como todos
nós, admirando sempr-e as suas manifestações, haverá de conceder-~- V. Ex'o
tempo necessário.
- -

O SR. ADERBAL JUREMA- Muito grato a V. Ex•
O Sr. José Fragelli- QUeria lembrar apenas o seguinte, Sr._ Senador:
como Deputado Estadual, de Oposição, vãrias vezes fiz, na Assembféia Legislativa mato-grossense, com os meus companheiros, obstruções. De certa feita..

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, jamais este SenadO passou tanto tempo
sem cumprir sua obrigação. Não adianta a Oposição tentar explicar-se explicar-se, explicar-se, mas não convence, não justifica. O direito de votar
çontra o município ou Est_ado, muito bem. Quem quiser que se julgue no direito_ de passar anos a fio, votando_ contra verbas desses municípios pobres
para resolver questões sociais. Por isso eu digo -não sou eu que estou julgando, apenas analiso o posicionamento da OposiçãO, mas que o povo a julgue.
O SR. AD_E:RBALJUREMA- Sr. Presidente, encerrando este assunto
quero que ãs-~·Iiilha~ últimas -pa-léÍvras assinãtem o terceiro ano de Governo
do Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo.
Aqui, nesta Casa, temos tido sempre uma conduta discreta em relação a
Sua Excelência. Mas, nesta hora em. que se debatem o lado positivo e o lado
negativo do Governo_ci_o Presidente Jolio Fiq(leiredo, compreendo muito bem
que se estabeleçam contradiçõ_es,.que haja pontos vulneráveis. Mas, do ponto
de vista desta Nação, da integridade de su~s instituições, temos que reconhecerque o Presidente João Figueiredo, recebendo do Presidente Ernesto Geisel
a missão de fazer deste País uma democracia, Sua Exceléncia, com a anistia e
com as eleições diretas para governador, não ficou nas intenções e, sim, passou para o' terreno dos fatos.

O Sr. Moacyr

Da/la~

V.

Ex~

me permite um aparte?

OSR. ADERBAL JUR,!;MA_- Com_ prazer.
O Sr. Moacyr Dalla- Nobre Senador, quero me congratular com V.
Ex• pelas afirmativas. Tive ímpeto de apartear o eminente Senador Lourival
Baptista, quando ele discorria sobre as obraS:, sObre a abertura política, falava
-da anistia, da revogação dos atos institucionais, das obras do Governo, do
Plano Preferencial de Assistência SoCial a esta legião de deserdados que aí est{i. da preocupaçUo prio.ritúria do Senhor Presidente da República. I! mister; e
imperioso que se proc!an1e alto c bom som - como V. Ex~ o faz, neste momento- a purte po·sitíva do Senhor Presidente da República. A ele, através
,da manifestação de V. Ex~.·endereço não só a minha solidariedade mas a certeza mil_vezes bendita de que, efetivamente. este Governo e este Pais estão
entregues a um .homem sério e capaz, e que vai levar, dentro dos noss-os dias,
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para a felicidade dos nossos netos, esta Pátria a ensejar melhores condições de
vida ao povo brasileiro.
O SR. ADERBAL JUREM A- Incorporo as palavras entusíásticas de
ao meu modesto pronunciamento.
Sr. Preside_nte, ao encerrar, portanto, a minha intervenção nesta tarde,
satisfeito por ter trazido a este Plenário um pouco de__ vida, ·sr. Presidente,
com essa discussão ...
V.

Ex~

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador, V. Ex• me leva a intervir. O
debate que V. Ex'" trouxe à Casa foi altamente proVeitoso, basta dizer que esc:\areceu quatro VQJQs __fayoráveis à aprovação do pedido de emprêstimo a
Goiás. Entretanto, faltam ainda trinta votos, pois a Maioria é composta de
trinta e quatro Srs. Senadores.
O SR. ADERBAL JUREMA- Mas, Sr. Presidente, quero, portanto,
finalizar as minhas paluvras, dizendo ao Pre_sidenteJoão Figueiredo que a sua
mão estendida está, para nós, representando a segurança de uma democracía,
a seguranç-a de um sistema que não se deixará levar pelos radicalismos. Por isso, Sua Excelêncía prossiga, prossiga levando o seu Governo a bom termo, e
proporcionando a nós, do Partido Den1ocrátie,o _Social, aos homens d~
PMDB, do PTB, PDT e PT- acho que não esqueci nenhuma sigla dessas
que estão em vigor no momento- levando a todos nós a palavra de_ordem:
vamos p<:1ra a praça_ pública disputar palmo a palmo o voto do povo brasileiro
nas eleições de 15 de novembro._
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito !Jem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Conced.o.a palavra ao nobre
Senador Almir Pinto.
O SR. A/..MIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN·
TREGUE .4 REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
.
.
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"Política monetária já está apresentárido saldo positivo." Então eu li isso
nos jornais de hoje; e- lia tãffibém nos jornais de ontem, dia 14:
"63% DAS FAMlliAS DO PAIS SOFREM DE DESNUTRIÇÃO".
"Houve Uma grandt:
acumulação do capital, às
custas da saúde do povo brasileiro."
Nesse período de vitória deste Governo, o que diz ele? Houve uma grande acumulação do capital, às custas- da saúde do povo brasileiro.
~'O processo migratório , por exeinplo, para suprir as necessidades de mão-de-obra- na região Centro-Sul do País; convém lembrar
(jue a SituaÇãO preCária das condições de trabalho em nossa agricul~
tura- distribuição e posse da terra-, em função do avanço docapitalismo no campo, foram as causas da expulsão do trabalhador
rural para a cidude.''
Mais adiante, ele diz:
"__:-A solução não pára por aí, somente. Nós, que não somos
desnutridos, fazemos nossas refeições nos locais de estudo e trabalho, pagando, é claro. A solução tem que passar pelas condições justas de distribuição de riqueza. Porque, por mais que se dê merenda
escolar, o problemu da fome não será resolvido. A distribuição justa
de riquezas só pode s_er conseguida por meio da atividade política. E
somente u clusse trabalhadoç_a tem a verdadeira perspect_iva da justiça sociul. Apenas uma transformação profunda na estrutura políticu, econôxrücu c social do País poderâ solucionar de vez o problema
du fome .. Tudo. o mais é paliativo",
Ainda. notícíu de hoje:
"'Esquistossomose faz 300 mil vítimas só em São Paulo". "O
déficit da_ balança de São Paulo: 9 bilhões e 600 milhões."
Como vai u pecuária'?

Concedo a palavra ao nobre

~·A pecuâria vive nova crise· riO-País. Só no mês de janeiro, 40
frigOríficos filiados ao Sindicato do Frio do Estado de São Paulo
abateram 79.826 vacas."

O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tem sido umu constante, na minha Vida de Senador, a minha luta, desta
tribunu, a demonstrar que a política do Governo tem como escopo defender
muito muis o intereSse do capital do que o da sociedade como um todo.
O operário brasileiro estú.sençio penalizado estupidamente por uma política que tem o interesse maior de defender o capital.
Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que precisamos parar, meditar
a respeito dessa política autof:lgica que tanto mal está fazendo ao Brasil e aos
brasileiros.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não sou contra o capital, mas acredito
piamente que ele necessit<1 de instrumentos que disciplinem a sua voracidade.
É importante que o capital tenha frei_o sob pena de, penalizando o operário,
penalizando o trabalhador, penalizar a produção e escravizar o povo e uma
Nação como um todo~ __
O Brasil estú marchando por conta desse freio, por conta dessa falta de
disciplina, para essa situação, Sr. Presidente e Srs. Senadores. O Presidente
Figueiredo está completando 3 anos do seu Governo, e se lê, em alguns periódicos. que o modelo econõmico que Sua Excelência vem adotando é vitorioso.
Quero dizer da tribuna, na tarde de hoje, Sr. Presídente, que a vitória
dele é urna vitória âiabólica, pois vence o dinheírO- em detrimento da sociedade como um todo.
Que viló[íil é essa, Sr. Presidente eSrs. Senadores, de um modelo económico que hoje, no Brasil, 63% das famílias têm carência alimentar? O que é
carência ulimentar? Ê fome, c é fome que passa o povo brasileiro. Quem o diz
é Agenor Maria'? i?. o meu Partido?
Quem o diz, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o Professor Carlos Eduardo Baldijão, que leciona Fisiologia no Instituto de Biociências da U niversidade de São Paulo, especialista em nutrição, e que considera política a sitUação
da desnutrição no País.
Por que é política, Sr. Presidente e Srs. Senadores,a desnutrição do brasileiro, a fome dC 63% dus famílias brasileiras? Porque é político o medeio econômico, que tem como escopo e objetivo defender o interesse financeiro.
É importante que se diga, Sr. Presidente, que essa fome, que gera distorçÕe..<; de todos os tipos, e esse desemprego, vêm gerando na Nação-, por
incrível que possa parecer, a intranqUilidade que cresce assustadoramente.
Eu me pergunto então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por que é que é
vitorioso esse modelo'? Vitorioso em quê?

Por que a crise, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Alguns Senadores que
upoimTI o Governo vieram hoje tecer louvaminhas a Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, nos três anos que Sua Excelência está completando,
no modelo maravilhoso, neste Brasil feliz que está aí. Mas, pelo amor de
Deus, ni:ío existe felicidade nenhuma. Existe é fome, Sr. Presidente! Existe é
desemprego! Existe intranqUilidade! Abre-se os jornais e, em São Paulo, são
:m-a 40 assaltos por dia. E de se perguntar, Sr. Presidente, Srs. Senadores: o
que e.~tamos esperando? Milugres'? Deus disse: .. Faça por ti que te ajudarei".
Meu pai dizia: .. Meu filho, quem planta ventos colhe tempestade". Estamos
plantando tempestade, e quero saber o que vamos colher? A tempestade é isto: 300 mil pessoas com esquistossomose, só em São Paulo. Sessenta e três
Por cento dus famílias, no País, sofrem de desnutrição. Mas, não é a Oposição
que es~ú dizendo isso, querii diz são os órgãos preparados para dizer essa realidade:
Precisamos, Sr. Presidente, Sr.s. Senadores, mudar esse modelo, modelo
elitista, que tem corno escopo defender o interesse do capital, o resto é somenos: o que manda é o interesse do dinheiro. Daí se vê que, num País onde o
desemprego aumenta e cresce a fome, cresce também o lucro de algumas empresas; e cresce astronomicãmente, Sr. Presidente. Como se entende, num
País onde o desemprego aumenta, cresce o desemprego, cresce a fome, cresceu o lucro de alguns elementos, cresceu o lucro astronomicamente de algumas empresas?
O Governo que administra, administra justamente para evitar esses pa~adoxos, não _é_co~cebível que as difiCuldades dos brasileiros sejam apenas da
classe média e da classe pobre. Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tem
cabimento que a clusse média se proletize, fique aí jOgada ao sofrimento, que
l.1 classe pobre desapareça na promiscuidaQe, -na fome e na miséria, e que a
elite capitalista do País cresça mais, ganhe mais dinheiro, consolide mais a
sua posiÇão finã-nêeir~.
Não tem lógica, Sr. Presidente, um modelo que dá às elites capitalistas o
direito de consolidar os seus patrimônios, desenvolver seus lucros, a cada ano
maior, proletarizundo a classe média e acabando com a classe pobre, transformando o pobre em miserável. Porque, como digo;-Sr. Presidente e Srs. Senudorcs, se o pobre é trunsformado em miserável, e proletarizamos a classe
mêdiu, onde iremos bUscar a -segurança do- País?
Posso afífmar, Sr, Presidente, Srs. Senadores, que a intranqiiilidade cresce, aumenta, e a intranqUilidade é para todo o mundo, não é só para a classe
média.~ a da:;se pobre, não! A intranqUilidade vai alcançar, também, as elites
capitalistas. Então vaffios Perder --se continuar isso que aí está- esses bens
nuturuis e necessários a uma sociedade, que são a tranqUilídade e a confiança.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Agenor Maria.
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Para que serve uma sociedade sem confmnça, sem liberdade, sem tranqUilidade? Que interesse há numa sociedade em que o cidadão tem condições de
amealhar milhões em dinheiro, mas não tem condições de gastar? Quantas
pessoas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, podem sair à noite tranqüilamente? Qi.iantus? Se o próprio operário eStá s-endo massacrado pelos bandidos, ele
que nUa tem nada a perder a não ser a marmitat Que regime é-este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não oferece o mínimo, que é a- segUrança? Queregime é esse que não oferece tranqüilidade?
Vi ontem, pela televisão, uma moça que foi brutalmente espancada,
quando lhe perguntaram o que ela via nos criminosos, nos três rapazes que a
tinham raptado, com mais duas colegas e um jpvern, o que ela via naqueles
assassinos, naqueles bandidos? E ela dizia, num leito de hospital, que eles
transmitiam, asSim, um sentimento de como se tivessem perdido tudo, a ponto de não acreditarem em mais nada, Ela até dizia qUe o sofrimento deles era
tão .forte que até_ parecia que eles não ti-nham mais sentimento nenhlmí:
Agora há poucos dias, aqui em Brasília, vinte e poucos garotos, com a
idade de 10, 12. 14 anos, fugiram de uma prisão, e os jorn-ais, no outro dia,
davam conhedmento de que no meio daqueles garotos havia bandidos em
potencial; com 14 anos de idade bandidos em potencial, jã com vãr1as morteS.
Que sociedade nós- eStamos preparando? Isso é ur!ta conseqüência, Sr.
Presidente, desta poHtica maldita que tem co"ITto.esCoPO.....:.... repito- defender
o Interesse do capital, transformando o homem numa massa de manobra,
transformando o homem que trabalha numa mercadoria, transformando o
esforço de caqa um que trabalha neste País, num interesse venal.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senrido"res,-riós_il-ão podemos continuar à mercê
de um modelo que depõe contra a própria Segurança-Nacíõmil. Quem nos explora não é o capital, nem o nosso capital interno, somos explorados por um
capital que vem lá dC fora. As nossas- riqueiàS-eStão-se exaurindo,
nosSas
florestas, os nossos miné-rios. Está-se eXaurindo todo o nosso potencial e o
que acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Aumenta a nossa dívida, aumentam os nossos renegados, aumenta a nossa intranqüilidade, aumentam os
nossos criminosos, aumenta a prostituição, aumenta a dívida externa do País
para uma situaçüo astronômica.
Mas, meu Deus, que modelo é esse? Aumenta a produção de petróleo,
aumenta a produção de ouro, dizímaril-se os parques florestais pelo PaíS tódo
- pelo amor de Deus, como entender?

as

O Sr. Ew!lásio Vieira- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. AGENOR MARIA- De_ um lado, aumentando as dívidas interna e externa; do outro, diminuindo as nossas riquezas, 63% das famílias sofrendo fome, o desemprego aumentando. E ainda se diz que o modelo é ótimo, que o Presidente está completando três anos na Presidêrida, e que de
deve continuar da maneira que vai.
Com o maior prazer ouço -v. Ex•, Senador Evelásio Vieira~
O Sr. E1>efásio Vieira- V. Ex'- está perfeitamente correto. Está tão certo
que hoje, data do terceiro aniversário do Governo João Baptista de Figueiredo, não houve um Senador, dos 36 que o Governo conta nesta Casa, que ocupasse ntribuna para eiencar as obras do Goverrio Fedr!r'á[ApéiütS -õS-eiúidC)r
Lourival Baptistu pediu a palavra, em rápida co!"Tlunicação, para fazer um _registro do acontecimento, preocupando-se mais em encaminhar uma Ordem
do Dia U:ssinuda-pclo Minístério-do Exército. Ora, nerlhum Senador do Governo, nesta Casa, ocupou a tribuna para fazer o registro e enumerar as obras
do Gowrno nesses três anos. E não foi por má vontade ou por desinteresse.
Não, Senador, foi porque não tinham nada a registrar.

O SR. AGENOR MARIA- Senador Eve!ásiO--Vieira, tenho dito desta
tribuna que a família é a cé~ula mater da nossa so_~ied~de. Mas,_n9 Brasil, por
incrível que pareça, ela vai deixar de existir, porque a famflia está deixando de
ser um direito de todos, para ser o privilégio- de_ algumas pessoas. A m~ioria
dos brasileiros que trabalham e ganham o salário mínimo não podem mais
casar, não podem ter um lar, c na hora em que a pessoa não pode mais ter um
lar, ela vai ~cr alguma coisa e essa alguma coisa_que fião é uin lar, é um pardieiro qualquer, é uma promiscuidade que vai beneficiar ã. corrupção e a
prostituição no País.
Mas, por que meu, Deus, chegamos ao ponto em que o salário não oferece a quem trabalha o direito de ter uma família? Yejãmos o que diz este estudioso:
~
Baldijão -A questão do salário também é muito importante.
O que é o salário?~ o preço que se paga pela força de trabalho, que
é 'uma mercadoria. Esse preço é determinado pelo valor dos ártigos
de primeira necessidade de tal modo que o trabalhado'r possa manter e reproduzir sua força de trabalho (energia). Quando o preço dos
alimentos e dos aluguéis sobe mais do que o da força de trabalho
(salário), pode-se concluir que as condições de vida pioram muito.
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Ora, qu:.tl é o opcrúrio de salôrio mínimo neste. País. que pode hoje almoçar e jantar? Se o cidadüo trabalha oito ho;as, fora três ou quutro horas
que levou para se transportar até a fábrica, ele realmente precisa de energia.
Qual é a energia que esse homem vai ter, se o que ele ganha não dá para ele almoçar c jantar? A realidade deste País é esta. O saláríO no Nordeste é de nove
mil e setecentos cruZeiros; descontados 8% do INPS. ele ficará com oito mil e
p-Oucos CruZCíros, ou seja, ele não recebe o equivalente a trezenlos ~..:ruzeiros
por dia. Ora. se ele não recebe o equivalente a trezentos cruzeiros por dia, ele
não vai poder almoçar e jantar. Então, o que se afirma é que essa força de trab:.tlho estú desaparecendo, porque o homem, em função desse salúrio miserável, estCt perdendo- eu já disse várias vezes- o <!!TIOr pelo labor. O trab:.tlhador de salúrio mínimo no Brasil, na maioria das Vezes não teve-condições
-coitado-, de estudar nada, E analfabeto, não tem uma profissão, é ignorante, porque o Governo não deu a ele a mínima possibilidade de ser nada, é
um cidadão que nada sabe fazer, mas quer trabalhar. Talvez nós tenhamos no
B~asil, 80% do povo que trabalha, do assalariado, nestas condições: analfabeto, ignorante~ porque niio teve oportunidade nenhuma, querendo trabalhur.
O Governo dá esse· emprego rriiserável de um salár[o, no Sul e Sudeste,
de onze mil e tantos cruzeiros e no Nordeste de nove mil e tantos cruzeiros. O
qüe vai acon_tecer com es?e cidadàoJ com esse brasileiro que alcançou a maioridade, ganhando esse salário miserâvel? Ele vai perder o amor pelo labor.
Por que de vai perder o amor pelo labor? Para que o homem trabalha? Ele
trabalha pma poder dizer ~·sou pobre, mas vivo às minhas custas", Na hora
cm que e&se homem trabalhando, não pode dizer isto, -ele perde, é lógico, o
amor pelo trabalho. O que vai acontecer com o camarada que é pobre. precisa trabalhar e perdeu o interesse pelo labor? Ele vai ficar sem opção: ou vai
roubm, assaltar, ou beber. Trabalhar, não, porque ele perdeu o interesse pelo
trabalho. Aí, eu pergunto: na proporção em que milhares de criaturas vão
perdendo o amor pelo trabalho e, deixando de trabalhar, vão pedir, vão assaltar, como vai crescendo assustadoramente a falta de confiança, como vai
crescendo a intranqüilidade no Brasil?
Mãs, por quê? Porque os salários são pagos tendo em vísta o interesse capital. beneficiando lucros cada vez mais crescentes da indústria, do mercado
financeiro que escraviza este País. Os lucros são astronômicos.
Há poucos dias, um Senador do Governo deu-me um papel - que não
estú aqui comigo- mostrando os lucros da Brahma, da SANBRA e da Andersen Cl<.tyton, lucros de bilhões, em um País onde o povo trabalha e o que
ganha não dá puru viver. Lucros astronômicos dess:1s empresas, que atingiram cifrus exorbitantes.
Aí é que eu acho que o Presidente João Figueiredo está errado. Nós não
quere_rnos um ?residente só para dizer que gosta de futebol, que é altivo, corajoso, dh o que sente, nós precisamos, de um Governo que evite essas distorções sociais, nós precisamos de um Presidente da República que tenha
força _para acabar com o lucro extorsivo que sai!gra a- nossa gente, nós precisamos, enfim, de um Governo que dê o direito ao pobre de, sendo pobre, poder viver às suas custas. Mas, não uin Governo como este, que nega ao pobre
o direito de trabalhando poder viver às suas custas, que transforma a pobreza
em-miséria,- que- csvaihl a ciasse média, criando para a mesma, uma situação
delicada, que está aí, como já disse várias vezes, com cadeado no telefone, já
agora colocando os filhos em colégios estatais, por não ter mais como paga-r
os colégios privados.
Enfim, precisamos de um Governo que evite essas distorções terríveis,
precisamos de um Governo que faça po"r onde os valores éticos c morais da
sociedade possam ser, a qualquer custo e a qualquer preço, permanentes, porque, SL Presidente e Srs. Senadore~. os valores éticos e morais deste País, a
família, o trabalho e a religião estão desaparecendo.
Por que desaparece a família, Sr. Presidente? Desaparece pelo quejâ afirmei: o cidadão pobre, assaLariado~ não pode mais pensar em ter um lar. Ora,
que regime desgraçado é esse que não dá o direito a quem trabalha, e é pobre,
de ter um lar. de ter uma família? Que regime é esse que nega a quem trabalha
o direito de ser independente? Porque quem ganha esse salário de Cr$
9.000.00 não é independente coisíssima alguma.
Não sei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lá no meu Nordeste, com esse
salário, quem é que passa ma"ís fome, se é quem está trabalhando ou quem está desempregado.
Então o Presrdente Figueiredo completou 3 anos de Governo. Ele precisa deixar de lado aqueles que apenas se aproximam dele para elogiar, os bajuladores, e procurar sentir a realidade deste País. E qual é a realidade deste
País? Ê esta, Sr. Presidente, que está aqui: ..esquiStoSsomose em 300 mil, só
em São Paulo" e "63% das famílias dd País sofrendo fome". Isto é que o Presidente Figueiredo precisa analisar. O que precisa mudar no País é isto.
Es_çrevi,_ aqui, antes de comeÇãr a fazer este meu pronunciamento, o que
era o capital na minha concepção. O capital necessita de determinados instru- .
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mentos de disciplina para ser o agente do trabalho, da produção e do progresso. Caso contrário, o desejo incontida do lucro transforma a sociedade, como
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nas cidades, em função de uma propaganda que não é feita pelo Governosei que eles são pobres, lá no interior, mas vêm para a cidade pensando que

um todo, cm escrava. A uns escravos do dinheiro, a outros escravos do medo.

vão encontrar tudo: trabalho, melhores condições de vida, escolas para os fi-

A liberdade e a independência desaparecem como fator normal dos direitos
humanos.
Estamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vivendo esta realidade neste
país.
Porque não é justo, Sr~- Presidente e Srs. Senadores, mas não é justo mesmo, que milhões de criaturas, acordando pela madrugada afora, pegando
transporte ... um guarda hoje, pelo manhã, me dizia: .. Mas, Seriador, o transporte, agora, passou para 55 cru-zeiros. Eu ganho 15 mil cruzeiros. Pagando
55 cruzeiros para vir e voltar eu tenho que ficar aqui, porque se eu for almoçar em casa vou gastar 220 cruzeiros, por dia, só com transporte". Pelo
amor, de Deus, é quase 50% o que ele vai pagar com transporte. Este operãrio
não pode morar aqui pê:i"to do centro, ele tem que morar a 30,40 quilómetros,
num barraco safado, fedorento, junto com duas ou três famílias. Esta é a realidade deste País!

lhos. apoio à saúde, e tudo mais- mas as cidades não podem, nobre Senador, receber esse povo todo e resolver seus problemas. Eles vão para as cidades. não têm condições de contríbuir pari a arrecadação, para que O prefeito
p-ossa ajudar. Então, o Governo se vê numa situação muito difícil, porque se
tenta ajudar é critiqdo_ pela Oposição, se não fizesse nada certamente ainda
seria mais criticado~ Reconhecendo os problemas da comunidade brasileira
de hoje, acho qUe teria que haver uma interpretação mais equânime. Foi o
que o Prt?sidente ~isse: .. que a(g_~:~ém faça um pouco de justiça." Não é só cri ti~
car, criticar, criticar. e,- Ii o fim -âe corifa.S; não dá solução.

Eu jâ convidei, aqui, há 3 anos, alguns Seriador.es para irem comigo à
Guariroba, para ver o que O Governo fez. Por incrível que pareça, uma casa
embrião, que só tem um quarto. Mas fica nissO. O Governo fez outras casas
que não são embrião, mas é um negócio horrível. Está lá o operário. No quarto do desgraçado cabe a cama mas não cabe o guarda~roupa. Na cozinha
cabe a mesa mas não cabe o fogão. Ele tem que optar, na cozinha não cabem
o fogão e a mesa ao mesmo tempo. Convidei alguns Senadores para irem lá e
verem que o homem que trabalha neste País, ou fica sujeito ao barracão ou
então à casa construída pelo Governo. E a casa é isso que está a1, ou ela só
tem um quarto e mais nada, que é o tal do embrião, ·ou então tem o quarto
que cabe, repito, o guarda~roupa mas não cabe a cama, ou vice-versa. tem a
cozinha que cabe o fogão mas não cabe a m_esa.
Mas, pelo amor de Deus, o sujeito -cfue Vai mo_rar_ 8:!~ não é um trabal~a~
dor, não é quem carrega com seus braços, com sua luta diuturna o progresso
deste País? Então ele não tem o direito de ter uma casa, pelo menos, que caiba
a cama e o guarda-roupa, o fogão e a triesa? Por que esse paradoxo, por que
essa diferença?
O Sr. José Lins- Permite V. Ex!- um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Nobre Senador, V. Ex• me aparteou e eu
não disse nada: agOra V. Ex• vai ter que ouvir.

O SR. AGENOR MARIA -Com o maior prazer, Senador José Lins.
O Sr. José Lins --Senador Agenor Maria, V. Ex• convidou inclusive a
miin para ver essas Construções de casas a que V. Ex• se refere, casa embrião.
O SR. AGENOR MARIA - Foi o que disse aqui, embrião.
O Sr. José Lins - Fui ver essas construções. Visitei hão só_ erri_ Natal,
mas em várias cidades do Nordeste.
O SR. AGENOR MARIA -

Aqui em Brasnia tem muitas.

O Sr. José Lins- Aqui tem. O Brasil está cheio dessas casas, nobre Senador. Mas, o que V. Ex' deveria dizer é que eSsas caSas são feitas p-ara qUem

não tem casa e que o GOverno, evidentemente, na impossibilidade de fazer ca~
sas grandes para todos os que precisam, consegue o terreno, eiít lugar apropriado, perto do trabalho dde, começa a construção da casa, porque evidentemente, nãO pOde fazer toda. Mas o problema, nobre Senador, é que, quando o Governo sugere um programa dessa natureza, que resolve -parte do
problema e deixa parte para o próprio operário concluir, o que diz a Oposição?- Que o ·aove"rno está errando; a Oposição queria a casa completa, aca.bada, dada, certamente. E V. Ex~ sabe que este é um problema de riqueza,
não tiCftic"za de Governo, porcj_ue o _Governo, se vai se -encarregar de fazer
tudo para cada um de nós, certamente o Governo va"i tirar de nóS, pOrque o
Governo não gera dinheiro. Então, nobre Senador, o qu~_está_se dando é uma
dificuldade de interpretação da realidade, que é a realidade da nossa pobreza.
Seria muito bom que o Pais pudesse, de uma hora para outra, ficar ricO, iSto
é, que todas as famílias pobres passassem, de uma hora para outra, a ganhar
mais. Ora, o Governo aprova, contra a Oposição, uma lei salarial que garante
ao operário o ajustamento do salário de 6 em 6 meses, acima da inflação.
Sabe o que a Oposição fez? Votou contra essa lei nobre Senador. Hoje a opo~
sição, realmente, tende a defender a legislação do salário, mas ela se esquece
que votou contra, se esquece que foi iniciàtiva do Governo, que não contou
com o apoio da Oposição. Agora, o Governo consegue recursos, tirando de
outras áreas, é claro, porque o Governo não gera dinheiro, para oferecer a
casa na cidade, consegue os terrenos, coloca água, coloca luz, calçamento, faz
a casa pequena c dá um preço extremamente barato, porque essas casas não
podem ter uma prestação maior do que 10% do salãrio mínimo e esses 10% só
3umentam quando o salário aumenta. Então, veja bem: se o Governo entra,
por iniciativa própria, tentando resolver um prOblema fundamental de mithõ-es de famílias que-s-uem-do campo-embusca d-e-melhores condiçõ-es-de-vida

O SR. AGENOR MARIA- Senador J9sé Lins. vou responder a V. Ex•
da seguinte maneira: V. Ex'" acha que é justo, seja franco, acha que é pelo menos meio justo ...

O Sr. José Lins- A pobreza nunca é jus.ta; a pobreza é uma injustiça.

O Sr. José Lins- Desculpe-me V. Ex• Eu o ouço com o maior prazer,jã
vinha ouVindo V. Exf--delicí<idam-eiritc.

O SR~ AGENOR MARIA- O salário mínimo de CrS 9.700,00, que
descontando os 8% no Nordeste fica menos de Cr$ 9.000,00, V. Ex• acha quet
com esse salário, o sujeito p~de real~ente ter_ uma _família?
'

O Sr. José Lins- V. Ex• me pergunta e eu darei a resposta. Não! Acho
que a econ.oÍnia aiÍ1da nãO atingiu ...
O SR. AGENOR MARIA- Mas, não vai atingir nunca, Senador Josê
o que eu disse aqui: o capital é um saco sem fundo.

Lins~ É

O Sr. José Limf,..:..._ Senador Agenor Maria, V. Ex• perguntou e eu gostaria de dar a resposta a V. Ex• Gostaria de dar, pelo menos, a minha interpretação.
Q_SR. AGENOR MARIA- Fique certo V. Ex• do "seguinte ...

O,Sr. J_osé Lins- Bem, se V. ex• não quer ouvir, não insistirei.
O SR. AGENOR MARIA -

...ou se disciplina o capital ...

O Sr. José Lins- Estou de acordo com V. Ex•

O SR. AGENOR MARIA - ... ou esse lucro não vai aparecer nunca
pum pag:.u o operário. O que quer~ dizer~!sto.
O Sr. José Lins----- Por que V. Ex~ acha que, agora, o emprego está caindo? Porque o capital não est:.í podendo investír__mais, e não podendo investir
mais não cria novos empregos para um mílhão e meio de brasileiros que todos os anos são acrescidos a essa força de trabalho que aí está.
O SR. AGENOR MARIA- Em todo país Cap"italista é importante-que
fique gente nessa situação, rar!J.'·que, realmente a procura de trabalho seja
maior do que a demanda. Porque, na proporção em que a procura de trabalho é maior do que a demanda, o que acontece? O valor do trabalho cai.
O Sr. José Uns -

Esse não é o objetivo da Economia.

O SR. AGENOR MARIA- Mas o que quero afirmar a V. Ex• é o seguinte: nos regimes capitalistas, como o nosso, ou se disciplina o capital ou
vamos para a anarquia e. conseqüentemente, o comunismo. Não se iluda. Estamos no limiar de uma anarquia. Por quê? Por que estamos no limiar de uma
anarquia? Porque temos neste País o desempregado, o subempregado. V. Ex'
tem de reconhecer o seguinte: o desempregado jã alcança quase 10% da força
viva de trabalho no Brasil. É o desempregado_. O subempregado talvez chegue
a 20%. Não sei, não tenho os dados estatísticos, mas tenho a impressão de que
se o desemprego chega ~ 10%, o subemprego deve chegar a 20%. Aí, pergunto:
se a força de trabalho, 10%, está desempregada, 20% é subemprego e o salârio
é isso que est:.í aí, o salário não oferece as míriímas condições nem de a pessoa
ter um lar. Então pergunto: para onde é arrastada uma sociedade em que
quase 80% dessa mesma sociedade ou está desempregada, subempregada ou
mesmo empregada não tem condições de ter uma família, de ter uma lar? Então, estamos no ti miar de uma promiscuidade terrível, de uma prostituíçãõ
totat, de uma fa(ta de segurança, de garantia, enfim estamos à beira do abismo.
O Sr. Erelásio Vieira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Com prazer. Permita, nobre Senador que,
apenas conclua o meu raciocínio.
Então é C..'iSC o aspecto social da realidade brasileira. Tom-ando por base
õ

quê-? O des_emprego-,

õ

subemprego e o s.alãrio mí-nimo que, realmente, -é mi-
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serável. Ora, se desaparecem as condições de um operário ter unla fari1ilia,
calcule o subempregado e o desempregado!
Concedo o aparte ao nobre Senador Eveiásio Vieira.
O Sf. Ert>lásio Vieira- São indíspe"nsáVeís algtirhas correções a propósito de colocações do Senador José Uns. O reajuste semestral que o Governo
adotou foi depois de uma longa luta das Oposições que .Pediram pelo reajusté
trimestr:.~l, e o Governo deu semestral. Para o Governo ser justo com o trabalhador brasileiro o reajuste salarial deveria s~r mensal, porque a inflação
ocorre semanalmente. De forma que o Senador José Lins pecou quando disse
que nós, da Oposição, fomos contra o reajuste. Pelo contrário. foi uma bandeira das Oposições. Nós, também, defendemos a política habitaciOrial, não
essa adotada pelos Governo·s Revolucionários. Nós rião queremos casa
embrião em que a família numerosa -porque as famílias no Brasil são numerosas, na sua maioria - vá para: um mininiícroqliartO erii qu·e dormem o
pai, a mãe, o filho, a nora, os filhos todos- isso não é possível! Nós, também, não somos a favor de o trabalhador, ao adquirir a sua casa própria, tenha que passar privação de ordem alimentar para poder resgatar os seus compromisSos para com o BNH. O Senador José LinS também não t_em razão, está equivocado, quando diz que o que está fáffarido é capital para o desenvolvimento nacional, e que o desemprego no Bra-sil é pOr falta de capitaL Não!
Há o desemprego porque o Governo do Senador José Lins partiu para arecessão, depois de afirmar e reafirmar que jarriais optaria pela recessão; mas
acabou indo para a recessão. Hoje, o desemprego que há no Brisil não é por
carência de capítal, é porque o Governo optou por uma recessão neste-Pa:íS ·e
que está levando milhões de trabalhadores brasileiros ao desemprego.
O SR. AGENOR MARIA- Senador Evelásio, ouvi o Senador José
Lins dizer que nós, da Oposição, somos Contra a melhoria dos salários?
O Sr. José Lins -

Eu disse que, foram coOtfa.

O SR. AGENOR MARIA -Como pode uma coisa dessa? É querer
confundir!
O Sr. José Lins --Evidentemente.

O SR. AGENOR MARIA - ... não tem mais como pagar porque não
pode pagar. Veja bem, Senador Evelásio Vf6fr-ã~-o paradoxo: a energia- está aqui- a_encrgia hidráulica, a energia mais barata do mundo, pois bem, no
ano passado, as tarifas subiram quatro vezes.
O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• me permite?

O SR. AGENOR MARIA- Este ano já subiram as tarifas adiantadamente. Nós sabemos que vamos ter quatro altas de tarifa de energia hidráulica.
O Sr. Henrique Santillo- Cento e sessenta e sete por cento de aumento,
em I981.

O SR. AGENOR MARIA- Agora, por que a energia sobe mais do que
o salário do miserável do operário?
O Sr. Henrique Santillo -Certo.

O SR. AGENOR MARIA- Por que o Governo adota um instrumento
diabólico de correção_ monetária só a favor dele?

O Sr. José Lias O Sr. José Lins -

V. Ex• me permite?
Só a favor dele!

Isso é uma inverdade, nobre Senador.

O SR. AGENOR MARIA --0 Governo adota c_orr~ção monetâria; se
V. Ex• tiver que pagar ao Governo alguma coisa, V. ~x• só paga com correção; se V. Ex• tiver que receber, não recebe com correção.

O Sr.- José Lins- E o salário?
O SR. AGENOR MARIA -

O Sr. Henrique Santil/o -

Mas V. Ex• só paga com correção.

Os empresários que o digam,

_ O Sr. Henrique Santillo O Sr. José Lins -

É um negócio horrível

Fornecedores,

E o salário, nobre Senador?

O SR. AGENOR MARIA- O salário é essa coisa que aí está.

O Sr. José Uns -

E o salário?

O SR. AGENOR MARIA- Senador José Lins, pelo amor de Deus!

O Sr. José Limo- Não! V. Ex.t- está dizendo que só o que sobe .u
V. Ex• me permite?

O Sr. Henrique Samillo -

O Sr. José Lins -

... sem correção monetária é o salário.

O SR. AGENOR MARIA- Estou dizendo que a correção monetária
no Brasil só funcionu a favor do GovernO.
O Sr. José Uns- Mas não é. Sabe V. Ex• que não o

é~

OSR. AGENOR MARIA- Um outro aspecto: o setor póblico sempre
precisando de dinheiro enxuga o meio circulante em detrimento do setor privado.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Sobem os juros aqui dentro e sabe o que o
Governo diz? Os juros subiram para que não se tome- emprestado, lá fora.
Porque quem estc.í indo tomar emprestado, lá fora, é ele, o Governo. Aí nóS ficamos aqui. nesta triste situação; existem elementos com a estrutura econômica que vule muitos milhões de cruzeiros e se ele não tiver capital de giro próprio, ele corre o risco_de, trabalhando, perder o que tem. Mas, pelo amor de
Deus, por que é que aquele cumarada, trabalhando, a estrutura é dele, e só
pelo simples fato de não ter capital de giro ele está perdendo o que tem? Por
quê? Porque u rentabilidade no setor financeiro, i1ós sabemos, está muito acima da rentabilidade do econômíco. Esta é a realidade.

O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, Senador Henrique
Suntillo.
O Sr. Henrique Santillo- Gostaria, apenas, rapidamente, de me congratular com V. Ex• e, ao mesmo tempo, na linha de raciocínio do Senador Evelásio Vieira; explicar a posiç_ào GQS partidos 6posicioi11StaS em· ielação à Lei
Salarial. O que o eminente Senador José Lins disse, na verdade, não cariesponde aos acontecimentos.
O Sr. José Lins :- Basta ver as datas -~as votações.
O Sr. Henrique Santillo- Ele sabe, melhor do que nós, e a Nação toda

Eram. Vai pafa 6, agora.

O SR. AGENOR MARIA -

E o -.salário?

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. ExJ um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Nobre Senador Evelásio Vieira, o Senador
Josê Lins, defendendo o interesse do Governo, apesar de reconhecer que há
erros," não reconhece que o setor público deste País não tem dinheiro. Porque
se tivesSe o Governo não teria lançado, recentemente, 180 bilhões de Letras
do Tesouro. Lançou 180 bilhões em Letras do Tesouro, oferecendo um lucro
de 123% ao ano!
Ah! Meu Deus! Como é que vai ficar o S(::fifr- privado? O setor público
não tem dinheiro, e para fazer dinheiro lança no mercado 180 bilhões deLetras do Tesouro; a nossa dívida pública já chegou a 3 trilhões e 100 bilhões de
cruzeiros,.-:.
O Sr. Ew!lásio Vieira -

O Sr. José Lins -

O SR. AGENOR MARIA -

nã~?

sabe, que isso foi um processo de luta das Oposições durante muitos anos, de
muitfssimos anos mesmo. Quanto ao prOjeto do Governo, o que a Oposição
discutiu e apresentou emenda foi quanto ao problema do cálculo do índice de
produtividade, estabelecido no projeto do Governõ. Esta rOía grande questão que causou celeuma, que foi polémica e que levou a Oposição a fazer um
substitutivo ao projeto do Governo. De qualquer modo, no entanto, a OposíçàO sempre-se batt::u e continuará se batendo pelos reajustes salariais com
mais freqüênciii do que atualmente ocorre. Essa a grande verdade. Veja V.
Ex~ que. agora mesmo, o Governo está, através da Secretaria de Planejamento da Prcsídência_da República, verberando contra o índice de produtividade
durante o ano de !981, alegundo que se a economia decreceu, por culpa do
Governo~ por responsabilidde do -Governo -como bem disse o nobre Senador Evelásio Vieira- não deve ter havido aumento de produtividade. O que
não é verdude, porque houve aumento de produtividade dos trabalhadores
empregados. Na verdade, aumentou o desemprego e aumentou o desemprego
numa proporção maior cfo que o decréscimo da economia. Esta é a grande
verdade! Est~o aí os maiofes econorriistas do País demonstrando istO, em artigos, em todos os grandes jornais do País. Mas o Governo continua verberando contra, tanto assim que a modificou apenas um ano após. Um ano
após o Governo toillou- a -iniciativa de alterá-la para pior. O Governo foi
quem tomou essa iniciativa de altefá-la para pior, achatando a classe média
assalariada. Na verdade o que o Gov~rno está pretendendo fazer é distribuir
miséria, é fazer a distribuição da miséria. V. Exf tem razão ao verberar contra
o capital e contra este Governo que apenas o protege, e não protege os trabalhadores brasileiros~ na verdade, o próprio Ministério do Trabalho é muito
mais um ministério do capital do que do trabalho, porque protege os interesses das grandes empresas, e nunca protegeos verdadeiros interesses dos trabalhadores. O eminente Senador Evelásio Vieira diSse que o Governo é responsável pCia recessão. E é_memesmo, porque foi ele quem adotou a política
de juros altos, foi ele quem liberou os juros internos, foi ele quem estimulou o
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aumento excessivo dl!sses juros, provocando um deslocamento do capital do
setor de produ~ào para o se to r financeiro neste País. Ele é responsável. J:. este
Governo o responsúvel. sem sombra de dúvida. Este Governo que adoto_u
esta política de juros altos fazendo com que os empresários não pudessem recorrer aos empré.<>timos, ao capital financeiro para novos investimentOs e acabasse lcvando este País a uma recessão. Esta é a cau_s_a principal. t: lógico que
cxistcm outras causas, mas esta é a principal. Por outro lado, como não responsabili~:;.tr o Governo que aí está por este descalabro, se durante quase dezoito anos a Na<.;ào não foi ouvida, a sociedade brasileira não teve a oportunidade de ser ouvida, de purticipar das decisões do Governo? Eu pergunto a V.
Ex~ e ao Senador José Lins: Ainda hoje, com a ••grande abertura"- por favor. entre aspas- de que modo este Congresso, já não digo a sociedade civil
corno um todo, mas este Congresso, pelo menos participou das decisões de
Governo, do est<.1beler:ímento das prioridades eco_nômicas e so_cia{s deste País?

liga-se a televisão e estú lá a propaganda, a propaganda da poupança. A
poupança o que C? É o desmprego. Quem pode não trabalha mais neste País.
Aí a pobreza está toda na Loteria Esportiva. Esta semana deu um bilhão e
tanto. Numa semana, um bilhão e tanto! É o sujeito querendo ver se tira a
sorte, porque trubalhando sabe que cada vez mais passa fome, então ele coloca ali o dinheiro do leite da criança e coloca na Loteria Esportiva. O filho fica
com fome, mas ele fa~ a Loteria Esportiva, porque está sabendo que, dando a
sorte na loteria, terá a liberdade_ financeira e econômica. Agora, com o trabalho, ele não tem o direito nem para comer.
Tem a p•Iiavra V. Ex•

O SR. AGENOR MARIA- Antes de responder ao nobre Senador José
Lins. rc.'\ponderei ao nobr~ Senador Henrique Santillo.
Nobre Senador. este País é um hospital, porque 60% do assalariado que
passa fome. e.stü tuberculmm. semi-tubcrculoso. TeiriOs-um hospítal em Natal
para tuberculose, onde o reincidente não é mais aceito. A pessoa só tem direito de adoecer c morrer, porque- se_ ele adoecer c voltar a ficar bom e adoecer
novamente, o hospital não o aceita mais. A pessoa porcftie não come se enfráquccc. c lic,a tubcn:ulosa. Aí ele fica no hospití.i.l, tomando rernédiost
forti!'iL:tmdo-se e lica bom, Mas se ele adoecer de novo, aí o hospital não o
aceita mais. São centenas de milhares de pessoas nessa situação. E o Senador
José Lins sabe disso. O sujeito que mora em Brasflia e ganha onze mil cruzeiros por mê-s. lú isto é SaláriO, c p<.1gando esse transporte caro, ele vai tOmar
uma sopa c só. ele não vai poder almoçar c jai1taf de maneíra alguma. Eu estou falando do assalariado, que ainda recebe o salário. E o subernpregrado, e
o desempregado'! Como anda o desempregado? Então, esse modelo, o modelo dl!sgra~ado que e.'itÚ tlÍ precisa mudar, ou muda ou nós vamos para uma
anarquitL Porque o mínimo que um Governo sério pode dar ao povo, o que
é'! É u segurança, Este Governo está dando segurança a alguém? Eu n_ão _saio
de casu depois d:.ts dez horas da noite para a h dar a pé, de jeito nenhum. Não
sou louco! No Rio de Janeiro e em Sàó Paulo hã pessoas quejã foram assaltados quatro, cinco vezes e não estão saindo mais de casa de jeito nenhum. Ha
gente que já estú doente, com psicose de assalto. Esta é a sítuação dQ_ País.
Vejam bem, está aqui, O Estado de S. Paulo, de ontem. O povo não pode
comprar carne, mas escutem esta:
"A pecuária vive nova crise no País. A cotação do boi: gordo
caiu cerca de um mil cruzeiros por arroba, desde meados do ano
passado."

O SR. AGENOR MARIA - Não é isso que eles dizem lá fora não.
Quando vão tomar dinheiro emprestado dizem que Carajás é o maior ctmglomcrado de minérios, fortuna e ouro do mundo. V. Ex• é que está dizendo que
o Puís é pobre.

Mas L:aiu mesmo, o boi gordo de quinze arrobas, caiu quinze mil cruzeiros por boi. A pccuôria está sofrendo o diabo. Aí, eu pergunto: quem ê que
comprou cmne mais barata aqui? Que administração é essa, em que o boi cai
lá na fazend~l e sobe o preço aqui no açougue? Que_seriedade é essa? Que tipo
de admnistrador é esse que temos no Governo?
Olhe, Senador Henrique San ti !lo, vou concluir o meu raciocíniá para dar
o aparte ao nobre Senador José Lífúi. Tenho certeza, certeza absoluta, de que
o Senador José Lins é um homem de bem, é homem do Nordeste, sofrido, S.
Ex• subc que isto aqui estú como a cantiga da perua, está de pior a pior. S. Ex•
sabe disso.
Vou dizer uma coisa a V. Ex•~ digo síncerarrienfe, tenho a impressão de
que se o Governo fizer essa eleição,- porque nãO estou aCreditando nelaele vai perder de cabo a rabo, vai perder mesmo. Onde houver uma urna livre
neste País, ele perde_ a eleiçJo. Não é por ser Figueiredo ou Figueiroa não, é
qualquer um. O povo quer mudar, porque quem devia mudar era o Figueiredo, ele é que devia mudar mas não o faz. Ele persiste na teimosia de dizer que
o modelo é este, e este modelo, esta filosofia é que nos mata, Senador Henrique Santillo. É uma filosofia onde o d1nheiro tem direito a tudo e o trabalho e
a prolissão ni.i.o têm direito a nada. Pelo amor de Deus! O assalariado está aí
trabalhando e morrendo de fome e quem tem dinheiro está ganhando o que
quer, porque- vamos ser francos- ondejá se víu uin lucro líquido de 123%
ao uno? Q1Xãl é o tipo de negócio neste Pais que dá esse lucro, pelo amor de
Deus? Qual é o tipo de negócio honesto, neste País, que dá 123% ao ano livre?
Pois bem. sabe quem paga? O Governo. Vai lá compra Letra do Tesouro e ganha 123% aó ano. O gerente do Banco do Brasil, que é uma instituiÇão séria,
a indu chama você e diz: Senador Henrique Sahlillo, V. Ex~ faça aqui uma
RDB. com três meses capíta1iza os juros, deixa aqui um arfo qüe e_u garanto a
V. Ex• mais de 80%.
Enti.i.o, es~ poupança ociosa de lucros astronômicos, ela é a válvula do
de,<;cmprego no Pais. Se eu tenho um lucro certo, vou abrir um negócio para
quê?

O Sr. José Lins- Nobre Senador Agenor Maria, V. Ex• discute quase
diariamente este tema do problema socíal em função do desenvolvimento
cconômico do País. Não tiro a razão de V. Ex• Não tiro porque o País é
pobre, o País tem uma alta taxa de crescimento da população ...

O Sr. José Lins- Se o País não é pobre o povo é rico, porque um País
rko não pode ter" uin povo pobre. V. Ex• devia procurar um pouco de coerência. Sei que V. Ex~ identificá um prOblema. O povo é pobre, os assalariados
sofrem na carne esse processo de ansiedade por melhores dias. Não há dúvida
quanto a isto. V. Ex', que é homem do interior do Nordeste, sabe que a educação do nosso povo ainda não é suficiente para que eles possam adquirir
uma posição de maior produtividade pessoal. Por sua vez as empresas- e V.
Ex• sabe disso- elas são inccapazes de absorver esta mão-de-obra. Na nossa
[el'ra. V. Ex~ bem sabe. Não é má vontade delas não; não é que o capital esteja
voltado diretumente para a exploraç~o do trab~lho, não se trata disso. Essa é
urna visúo ·marxista do prObleina. ~
O SR. AGENOR

MARIA~

Como i>?.

O Sr. José Lins - A visão de que o capital é sempre e absolutamente
contru o trabulho; é historicamente Uma visãO, a meu ver, marxiSta do problema, porque nós temos feito um grande esforço no sentido de humanizar mais
o nosso capitalismo.
O SR. AGENOR MARIA- O capital não fala, não sente nada, é o
dQno do capital..
O Sr. Jo.~é Uns- V. Ex• me permita. V. Ex• sabe que as empresas, corno
por exemplo. as do Nordeste, que V. Ex~ conhece mais, são empresas capazes
de ab::;orvcr mais rnão-d~-qb_r_a, sela ao nível do setor agrícola, seja ao nível do
sctor industrial. são elas capuzes de absorver mais mão-de-obra, sobretudo se
a mão-_de-obra, custar mais. V. _Ex~ diz, e identifica muito bem, que o Governo está devendo. Está.J10bre Se~ad()r. t;:stá na al)sjedade de ajudar mais aresolver este problema. E V. Ex~ identifica muito bem aquele programa de casa
própria. embora pequena, V. Ex• reclama dele, é iniciativa do Governo. Aqui
se diz que o Governo gasta muito em -enúgia atôrnka, gasta muito em Itaipu,
mas· se esquecem de uma coisa que eu disse aqui, outro dia, que, só em habita~ão por ano, ele apfíca o equTvalente a seis usinas atômicas.

O SR. AGENOR MARIA- Calculem o lucro do BNH.

O Sr. José f...it!~"-::- _9 problema, nobre :?_e:nador, é que nós _l)ão vamos poder resolver o rroblema de enriquecer o s_etor de assalariadOs de uma vez só.
Não v<.tnHJs. simplesmente, E V. Ex• sabe que a evolução tem sido razoável.
O SR. AGENOR MARIA -

Mas qual evolução?

O Sr. José Lrns- De tudo. Se V.

Ex~

tomar o setor de ensino, por exem-

plo ...

O SR. AGENOR MARIA- Mas eu li há três dias que existem mais de
10 milhões de crianças, de 7 a 14 anos, sem condições de se educarem.

O Sr. José Lins - E, apêsar disso, nós que tínhamos 6 milhões de
crianças ·na escola primãria, temos 30 milhões neste ano.
O Sr. Henrique Santillo- Nós que tínhamos 16 milhões de analfabetos
em 1970, registramos 18,5 milhões em 1980.
O Sr. José Lins- Mas V. Ex• não diz o quanto isso representa em termos percentuais. É claro, nobre Senador, que se a população cresce de mais e
se temos proble'mas ...

O Sr. Henrique Santillo- É sinal que as aplicações em educação são insuficientes.

iJ Sr. José i.tns --_Agora, nobre Senador Agenor Maria, não tiro o direito de V. Ex~ levantar esse problema, mas. o que quero, é que V. Ex~ dê asolução imediata, aquela que V. Ex• está querendo.
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O SR. AGENOR MARIA -

Vou dar, vou dar agora mesmo.

O Sr. Henrique Santilld- A solução está em derrubar o Governo pelas
·
urnas, pacificamente.
O Sr. José Lins -

Então V. Ex• dê a solução ...

O SR. AGENOR~MARIA Ex• vai concordar c.omigo.

Quero dar a solução agora mesmo e V.

O Sr. José Lins --..-.porque, nobre Senador, não é só o Brasil. Quero dizer que participamos de uma família em que o pai é pobre, mas alguns filhos,
sistematicamente são contra o paí, alguns filhos falam mal do pã-i porque não
é mais rico. E isso não resolve nada, nobre Senador. Devemos identificar os
problemas e darmos as soluções, porque falar, falar e falar mal não resolve.

O SR. AGENOR MARIA- Então vou dar a solução, nobre Senador.
O Sr. Ewdásio Vieira- Permite V. Ex• um rãpido aparte. (Assentimi!nto
do orador.) Apenas para dizer que o Senador José Uns depois deve ir à Taquigrafia e fazer a corrcção de urna qualificação que reze que não fica bem para
S. Ex•, que sabemos que é um homeni inteligente, de cultura.
O Sr. José Lins- Muito obrigado a· V. -Ex•

O Sr. Eve!ásio Vieira- S. Ex'- afifmou que o povo brasileiro, por não ser·
educado, é o responsável por todas as dificuldades que vivemos. Não fica
bem para um Senador dizer isso!
O Sr. José Lins -
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Engana-se V .. Ex•, eu não disse isso.

O Sr. Evelásio Vielra-- Está no apanhamento taquigráfico, e olhe que
essa equipe aí é muito competente:
O Sr. José Lins- Vou dízer a V. Ex~ eu disse que o nosso operário do
N ardeste, e nesse momento estava me referindo especificamente ao nosso sertão; não tinha uma capacidade produtiva à altura do que ele necessita para viver bem, mas não fiz essa restrição somente.com relação ao nosso povo, que
conheço como a palma da minha mão e quero bem a ele, fiz também com relação às empresas, dizendo que também elas, nobre Senador, não têm condições de dobrar ou de aumentar os seus operários e nem de pagar melhor a
eles. Então, não devemos simplesmente estar aqui a jogar lama uns nos ou-.
tros, devemos estar aqui para analisar problemas sérios que afetam e intereSsam a todos nós. Ninguém está contra melhores condições de vida para o povo. Não é apanágio da Oposição desejar melliôfes CondiçõeS de viâa para o
povo, melhores salários, melhores condições de educaç.ão, de saúde e tudo
mais. O problema é que a comunidade é pobre e sendo pobre ela não pode
tornar-se totalmente rica de uma hora para outra.
O Sr. E\·elásio Vieira- Fico satisfeito· porque o Sr. Senador José Lins
feZ a correção e estou sendo amigo de S. Ex'- Agora, um segundo registro: estamos lutando há muito tempo, também, para o reajUste semestral dos trabalhadores estatutários do Governo Federal, dos Ministérios, aqui do Congresso, estamos defendendo a correção semestral. O Governo até agora não aceitou. Vai ver, nobre Senador Agenor Mafia, que d3.qui a um ano essa medida
vai ser adotada, por pressão das Oposições, e, depois, o Senador José Lins vai
dizer que. a Oposição não trabalhou nesse sentido.

O Sr. José Lins- V. Ex~ precisa saber que o aumento está sendo dado,
às vezes, maior do que a inflação

O SR. AGENOR MARIA- Senador José Uns, V. Ex• pediu-me que.
diSsesse alguma coisa a respeito de· corilo se deve fazer realmente para ver se
saímos dessa situação "difícil, delicada, constrangedora. Eu acho, Senador, o
~eguínte: se mais de 60% do dinheiro que está em c1fi::UTáÇão é do Governo~
conseqtientemente é do povo - veja bem o que estou dizendo 1 Se mais de
60% do dinheiro que está em circulação é dos bancos estatais, conseqüente-.
ffiente é da NaÇão, é do povo, o Governo deveria fazer o quê? Baixar o custo
do dinheiro, modificando esse modelo elitista e concentrador de rendas, que
está aí, fazer essa experiêricia; Segundo, achO, cjue deveria modificar a filosofia tributária da N.ação, porque é uma filosofia que faz com que o sujeito assalariado pague imposto e o sujeito que tem Yéifda, não pague. Quem tem renda, faz declaração de renda e quem tem salário, paga na fo"nte.
O Sr. José Lins - V. EX• elã enganado.
O SR. AGENOR MARIA:__ Outro aspecto da filosofia tributária, Senador José Uns; é o que impõe áOs E"Stados produtores de matéria-prima
uma situação constrangedora. V. Ex~ sabe que nós temos Estados do Nordeste produtores de matéria-prima que importam, em determinados mes·es do
ano, mais liibuto do que exportam. Enquanto São Paulo têm um Superávit na
receita do ICM, o Rio Grande do Norte, Sergipe e outros Estados têm déficit
na mesma receita do ICM. ~ão entendo uma legislação úriicàpara um País
com cinco regiões diferentes, porque o Norte, o Nordiste, o Sul, o Suàeste e o
Centro-Oeste são. cinco regiões díspares. E eu não entendo uma só legislação
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para igualar_ as diferenças de cinco regiões diferentes. É tão diferente que, Veja
bem V. Ex~. estou cansado de dizer isso da tribuna: O Governo, em função
-dessa diferença, quando fixa o salário fixa verticalmente de cima para baixo.
São Paulo hoje tem um salário de doze mil e tanto e o Rio Grande do Norte
de nove mil e setecentos cruzeiros. ~ uma diferença de 31% para meÍlos·. MâS,
o mesmo Governo, quando fixa a Taxa Rodoviária nos iguala. Lá no Rio
Grande do Norte~ nã hora do salário; ieinos 31% para menos. Mas, na hora
de emplacar o ca~ro, pagamos a mesma coisa que paga o paranaense, que
paga· o paulista. -Então, Por que essa paradoxo? Por que somos· diferentes na
hora do direito e $Omos iguais na hora da obrigação?
Acho que o Governo deve mudar a filosofia tributária do País, dando
pelo menos para cada região deste Pais uma legislação específica, põrque não
entendo a legislação do Norte ser a mesma do Sul, e, assim, sucessivamente.
E, depois, mudar esse modelo económico que criou essa situação. O sujeito
no Brasil- vou i-epetir- ele pode ser economicamente rico e financeiramente misefável. Conheço pessoas, por exemplo, como o coronel Fulano de tal,
dono de uma certa fazenda, que vale 30 milhões de cruzeiros, e que está na
porta do banco há dois dias esperando para ver se o gerente do banco o recebe e empresta um pouco de dinheiro que não vai dar para ele fazer nada, porque, em gerar, é assim: o d1nheiro sempre é pouco e os juros sempre são altos.
O homem não se liberta, então ele fica economicamente rico, com o nome de
coronel, e financeiramente miserável, com o nome de safado, de preguiçoso,
de malandro. Aí ele fica com duas alternativas: ou vende a propriedade para
acabar com o dinheiro, porque ele não tem vocação comercial; a vocação dele
é só agrícola; ele não sabe fazer outra coisa. Veja bem V. Ex•: algumas pessoas enriquecem neste País, porque uma grande parte de nosso povo chega no
crediário e não quer saber quanto custa o objeto; quer saber qual é a prestação.

O Sr. José Lins -

Mas o Governo é -culpado?

O SR. AGtNOR MARIA- O carro, a televisão, ele não quer saber se
custa um bilhão; ele quer saber quanto é a prestação.
O Sr. Jos~ Lins - Mas, o Governo é culpado?
O SR. AGENOR MARIA - O povo, essa massa ignara que está aí.
O Sr. José Lins- Ah! V. Ex' é que diz. V. Ex• é quem chama o povo dê::
massa ignara.

O SR. AGENOR MARIA - Escute bem. Deixe-me ctmcluir. O povo,
essa massa que está aí. Se o Governo ...
O Sr. José Lins mim!

Não vã o Senador Evelásio jogar isso para cima de

O SR. AGENOR MARIA- Eu não estou concedendo aparte a V. Ex'Se o GovernO não oriCnta o povo, o Governo permite que as televisões,
neste País, criem uma propaganda sublimTnar e massificante, de uma tal maneira~. que estão aí as-ilovelas;no despudor mais desclassificado que eujâ vi
na minha vida. Então, o Governo permite que o poVo fique subordinado a
uma propaganda massificante e subliminar, que tem corno objetivo, levar o
povo para onde eles querem.
Então, nobre Senador, o que eu acho é que, se o Governo é um administrador, ele deve administrar para o bem; ele deve criar condições para que o
povo não fique recebendo o ópio de uma propagandaa massificante que tem,
como objetivo, beneficar meia dúzia, em detrimento do povo como um todo.
O Sr. Jos.é.Lins- V. Ex~ me permite?

O SR. AGENOR MARIA- Não. V. Ex'- vai me ouvir maís um pou-co
sobre essa situação, porque eu quero afirmar a V. Ex~ que V. Ex•, no anseio
de defender o Governo ...
O Sr. José Lins- Não é anseio.

O SR. AGENOR MARIA- Ê anseio, porque V. Ex• acha que o País é
pobre. V. Ex'-acha que o País é pobre? Está aí Carajás.

O Sr. José Lins -

V. Ex'- é contra Carajás.

O SR. AGENOR MARIA,-- Um Ministro disse que a maior fortuna jã
h:ivlda ·em-Cirria da terra é Carajás.

O Sr. José Lins -

Em baixo da terra, nobre Senador.

O SR. AGENOR MARIA- Então, o País é rico. O povo é que épobre.
Há um outro·aspecto, Senador José Lins: como se pode entender que algumas
empresas multinacionais ganhem astronomicamente e os seus trabalhadores,
ganhando o que ganham, fiquem sem condições nem de ter um lar? V. Ex'- diz
que é porque O País é pobre. Mas, que pobreza é essa que oferece condições
ao capital estrangeiro de aqui chegar e ganhar dinheiro.'? O País é pobre, mas é
um dos único.s países dO mundo, onêre o capital estrangeiro vem e ganha dinheiro.
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O Sr. José Lins- Único?!
O SR. AGENOR MARIA- Agora, por que é que o capital vem e pode
ganhar dinheiro e o cidadão que tr8:balha não pode ter urna casa, não pode
ter urna família? Quer dizer, V. Ex• quer escurecer essa realidade, porque aí
est~ crescendo o quê, nobre Senador? Crescendo a prostituição, a promiscuidade, crescendo o crime, crescendo a insegurança, e como--cresce, meu Deus!
Está aqur noS jornais de hoje: 63% das famílias passando fome. Mas é a prova. E V. Ex• há de dizer, mas Agenor Maria, é porque o País é pobre. Mas
que pobreza é essa, com o País devendo 70 bilhões de dólares? Que País pobre
é esse que pode se dar ao luxo de fazer Itaipú, que, concluída, vai produzir
60% do consumo de energia nacional? Reparem bem: jâ gastaram 5 bilhões de
dólares em Itaipu; ela, concluída, funcionando plenamente, produzirá 60% da
energia que consumimos neste País. Repare bem, só Itaipú. Mas o Governo
acha pouco e parte para uma energia sofisticada da qual não se entende nada,
que é a energia nuclear de Angra I, Angra II, Angra III, a_ energia do alemão,
a energia nuclear, para gastar 30 bilhões de dólares. Quer dizer, o Governo
não é pobre coisíssima nenhuma; o País não é pobre; pobre é a Nação, a
Nação, sim, está pobre, está rriiserável, está subordinada.
Eu perguntei, Seitador José Lins, ao Ministro Roberto Campos, lá em
Londres, há 3 anos: Sr. Ministro, o Sr. acha que o operário brasileiro, já pagando Tucuruí, já pagando FURNAS,jã pag-ãndo ltaipú,já-pãS;ando a estrada do aço, já sangrado, já subordinado a uma polítíca que esvazia Quem trabalha, marginaliZa quem produz, V. Ex• acha que esse trabalhador tem condições de suportar mais a construÇão de algumas empresas de eletricidade,
construídas através da energia nuclear? Aí, S. Ex• disse: ''Senador Agenor
Maria, eu itão entendo que o Governo possa, a essa altura do sacrifício do
nosso operário, do povo brasileiro, arcar ainda mais com o ômis_desse tipo de
energia".
Porque o que está fazendo a energia ·subir cento e tantos Por cento, como
subiu nó ano priSsado, e subiu adiantado, sobe quatro vezes, sobe trimestralmente, quer dizer, o salário é anual ou semestral, mas a energia sobe trimestralmente. Por quê'? ~para pagar justamente o custo, uma parte do custo da
energia nuclear. Quem está pagando é esse elemento, é esse operãrio que tira
do pão, tira da mesa, para pagar energia, senão fica no escuro. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. José-Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- A Mesa está me chamando a atenção e V.
Ex• vai-me dizer que estou errado _e_ que o Governo está cerr-o-.
Quero concluir, dizendo o seguinte: acho, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que o Governo, se quiser, realmente, evitar o drama do crescimento da prostituição, do banditismo~ do crime e da insegurança neste País, ele tem que mudar o modelo, disciplinar o capital, sob pena de irmos para uma situação imprevisíveL
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Constantemente os jornais anunciam a implantação da tarifa única ·nos
transportes coletivos, principalmente nas capitais de Estado e nos grandes
centros urbanos.
Infelizmente, porém, até a presente data, não se tem conhecimento da
efetuação dessa medida em_ nenhuma das cidades brasileiras, embora seja
uma providência reclamada por todos os trabalhadores, que são obrigados a
se servir de ônibus, _trens, metrôs e barcas.
Com a entrega dos transportes de massa às empresas particulares, tornase realmente difíCil encontrar uma solução para tão grave problema, que poderia ser de u_ma redução das passagens nas 3 primeiras horas dos dias úteiS e
nas últimas 3 horas, a partir das 18 horas, horários que mais se locomove a
grande massa trabalhadora das grandes cidades, eliminando-se destes descontos os transportes sofisticados como os ônibus executivos, as lanchas, etc.
Com o aviltamento dos salários e os_altos custos das passagens nos transportes coletivos, em data bem próxima, os comerciãrios~-áS industriáiroS e todos aqueles que percebem até 5 salários mínimos não terão condições de enfrentar os aumentos, sem o sacrifício, talvez, de sua própria alimentação.
Precisamos encontrar urgentemente uma solução que venha atenuar as
dificuldades dos nossos trabalhadílr:_es, obrigados ao uso do transporte coletivo e que muitas vezes são forçados a perder dias de trabalho por não terem os
cruzeiros necessários para pagar as passagens.
Este o apelo que venho recebendo, não só do Estado do Rio de Janeiro,
que tenho a honra de representar nesta Casa, mas de tantas outras cidades,
inclusive de nossa Capital FederaL
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Vamos tratar Otransporte de passageiros rio perímetro urbano com:O um
problema social.e não como um meio de comércio e teremos uma saída que
no~_ permitirá- encontrar o denominador que amenizará as dificuldades dos
nossos assalariados de baixa renda.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Conc.edo a palavra a nobre Senadora Laélia de Alcântara.
A SR• LAf:LIA DE ALCÂNTARA (Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na administração do ex-Governador Elmo Serejo Pitho_n Farias. ocorreu uma clamorosa injustiça contra os professores pioneiros de Brasilia, injustiça até hoje não reparada.
Em 1974, como sabem os Srs. Senadores, foi criado o quadro permanente do Governo do Distrüó Federal e aqueles abnegados profissionais foram
excluídos do mesmo.
Os professores, que ocupavam função em ·comissão, um nível mais elevado, ou não possuíam curso superior permaneceram no quadro provisório,
que logo depois deveria ser extinto.
Todavia, existia um grande número de professores, que, a duras penas,
haviam concluído curso superior. O que deveria, pois, ser feito para compensar esta luta de4 anos de faculdade? Uma opção pelo regime da CLT seria a
mais aconselhável.
·
Pleitear uma reclassificação, dentro das condições de estatutário, era, na
época, uma insUbordinaÇão. Era esta solução, pois, inteiramente inviável.
Reuniões com autoridades do DASP ou com os secretários da Administração e Educação rião ofereciam a menor esperança.
Aos mesmos professores era, igualmente, negado o direito a horário excedente, faculdade concedida aos demais professores. A saída era mesmo a
opção ·pela mudança de regime de trabalho, depois de mais de ano de relutância e esperança de nova alternativa.
Em dezembro de 1975, fizeram a opção para ganharem 4 vezes o salário
que percebiam, já que poderiam ter 40 horas semanais de aula ..
Decorridos seis meses, os professoreS enquadrados (estatutários), que
permaneceram no quadro, passaram a receber a complementação de salário
semelhante ao daqueles que optaram. Os optantes haviam, pois,- sido vítimas
de um grande malogro.
No Governo do honrado Sr. Aímêe Lam_aison, foi criado, em 1979, o
Grupo Magistério, para os que permaneceram como estatutários, tendo estes
recebido o re_troativo desta reclassificação a partir de 1974.
Atualmente, o que acontece?
Os optantes, hoje celetistas, só estão se aposentando aos 30 anos de serviço, com a mêdia dos três últimos anos de recolhimento ao INPS, enquanto
os estatutários aposentam-se aos 25 anos com salários integrais e mais adicionais por tempo de serviço. Falar-se que os celetistas têm o Fundo de Garantia
é ilusão, porquanto eles só passaram a fazer jus ao mesmo a partir de 1975.
A esta odiosa discriminação acrescente-se o fato da perda ilegal, pelos
celetlstas optantes, do direito aos adicionais por tempo de serviço, direito este, reiteradamente reconhecido pelo Tribunal Federal de RecursoS e pelo Tribul}al Superior do Trabalho, como no caso dos servidores dos Correios, do
DETRAN e do !DR.
Reconhecendo este direito dos celetistas, a Sr• Secretária de Educação e
Cultura, Professora Eurides de Brito, prometeU solenemente, há tr~s anos
atrás, mandar estender aos professores optantes da Fundação Educacional o
referido adicional.
No ano passado, desta tribuna. o saudoso Senador Adalberto Sena
cobrou da Sr• S~retária aquela promessa.
Já se passaram vários meses, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e até hoje nenhuma providência foí Cornada neste sentido~
Enquanto isto, esses professores celetistas que, na sua quase totalidade,
são os verdadeiros pioneiros do ensino de Brasília, já que foram eles que, abnegada e decisivamente, contribuíram, desde I960, para a implantação e consolidação do sistema educaCional na capital do País, aguardam resignadamente que se lhes façam justiça.
Não se justifica~ de fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esses professsores, muitos deles à beira da aposentadoria, se vejam privados de um direito líquido e certo a um benefício que sempre foi con-cedido aos seus colegas
estatutários e que nunca devia ter sido deles retirado, como reconheceu o
egrégio Tribunal Federal de Recursos.
- Entendemos, mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a esses antigos
professores, aos quais tanto deve o ensino de Brasília, além dos qüinqüênios
que lhes foram cortados, deveria serRihes, também, concedido o incentivo
funcional de 10%, que está sendo concedido aos que têm freqUentado cursos
de pequena e média duração realizados pela Fundação Educacional.
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Não somos contra àquele incentivO de 10%. Entretanto, não se justifica
que váriOs cursos, orieritã.Ções diárias· eaulas observadas a que se submeteram
os professores celetistas, nos primórdios de Brasflia, não sejam-reconhecidos
para o fim específico da concessão daqueles incentiv-os furicionã.is.
Por essas- razões, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos certa de que as
autoridades da Secretaria de Educação do Distrito Federal levarão na devida
conta o apelo que ora formulamos desta tribuna em favor dcis injustiÇados
professores da Fundação Educacional de Brisília.
Gostaria, mesmo,- ·que este apelo fosse -encaminhado, Cciffi a necessária
urgência, à digna Secretária de Educação do G_overno do Distrito Federal
pelo nosso eminente Presidente da Comissão do Distrito Federal, o Senador
Lourival Baptista.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESID.ENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magàlhàes.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A política energética brasileira, que ainda- exige implementação em alguns setores, principalmente os do carvão, da energia solar e da energia eólica, tem, corno objetivo inarredãvel, a crescente substituição do uso do petróleo, cada vez_ com reservas mais escassas,- embora o aparente excesso de
oferta verificado no plano internacional, como vem ocorrendo nos últimos
seis meses.
Se devemos incentivar ao mãximo as prOspecções, aumentando a produção nacional, trata~se de um recurso fõssil não renovável, a esgotar-se no
meio do próximo século exigindo-se, ademais, sua substituição por vários recursos naturais renováveis, enquantO, paralelamente, serão explorados outros jazíinentos do subsolo, como, por exemplo, o carvão mineral.
Se grande parte da crise económico-financeira que vimos atravessando,
no último qüinqüêriio, resulta do enorme dispêndio de divisas com a irriportação do petróleo} podemos apontar a redução das pressões inflacionárias, no
segundo semestre do ano passado, como resultante do congelamento dos
preços do óleo, no mercado internaciórlat.
No final do ano, a OPEP se reuniu_ para anunciar que, em 1982; seriam
mantidos os preços.
Não podemos crer que a mentalidade capitalista, também dominante
nos países que compõem aquela orgariizaçãó~ tenha decidido pelo não aumento dos preços, para proteger os países importadores._
Na verdade, todos se preocuparam em fÕrmar estoques e, em conseqüên~
cia, o mercado se tornou extremamente favorável para os países compradores, quase todos, como o Brasil, com o suprimento deste ano garantido.
Por isso mesmo, não afastamos a possibilidade de comprar petróleo no
spot ou mercado paralelo, por preços mais baixos, o que, aliás, jã fizemos, a
fim de ampliar as exportações de derivados que, no ano passado, obtiveramum bilhão e trezentos milhões de dólares no merCado internacional.
Toâo o sistema PETROBRÂS exportou, em 1981, dois bilhões e trezentos milhões de dólares, compreendendo até mesmo a gasolina, além de outros
subprodutos do óleo.
Tem-se como certo que, este ano, ã PETROBRÁS procurará ampliar a
venda de produtos derivados de petróleo nos mercados africano, europeu e
latino-americano, melhorando seu sistema de marketing.
O petróleo mais barato, ofericido no spot, deverá ser adquirido para implementar a produção de derivados, reduzindo-se a capacidade ociosa da indústria de refino que, atualmente, é de cerca de quinhentos mil barris por dia.
Nossa média de exportação de derivados de petróleo foi, no ano passado, da ordem de oitenta mil a cem mil barris por dia, sendo que, em dezembro, vendemos cento e quarenta mil barris diários, aproveitando o rigoroso inverno europeu para expansão das negociações, chegando a vender óleo
combustível aos Estados Unidos.
Mas o grande mercado dos derivados de petróleo produzidos no Brasil
estã na América Latina e nos países africanos, programada a mobilização da
INTERBRÁS, para nossa maior fixação do continente negro, graças ao con~
ceito internacional dessa empresa.
Em 1981, o Brasil gastou, com a compra de 750 mil barris/dia de pe~
tróleo, nove bilhões e 600 milhões de cruzeirõS-, apenas cem milhões a mais do
que as previsões.
-Pretende diminuir a demanda este ano. Calcula-se que importaremos
nove bilhões e trezentos milhões.
Mas, mesmo na hipótese do seu crescimento em três a cinco por cento, a
produção interna deverá crescer, enquanto o preço do barril não ultra'passará
os trinta e quatro dólares, pois a Nigéria, a Líbia e a Argêliajã começaram a
reduzir o preço do seu óleo- o mais caw- de cinqUenta a setenta centavos
de dólar por barril, para sustentar suas exportações.
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Se podemos confiar em outfas alternativas energéticas- como o álcoolmotor, o carvão, a energia solar e eólica, a utilização de biodigestores, inclusive para processamento do vinhote, que sobra da exüação do álcool da cana
....,- temos de convir em que, dos pfodutores de energia convencional, o mais
importante é o petróleo, pelo grande número de_subprodutos dele extraídos,
com aplicação nos mais diversos setores industriais.
Daí por que nos interessa, em primeiro lugar, o desempenho dos nossos
poços, os êxitos das prospecções e_ a rentabilidade dos depósitos petrolíferos
encontrados.
Aqui vale recordar a atoarda que invadiu o Pafs, quando o Governo optou pelos contratos de risco, a fim de mobilizar o Know-how e os recursos das
empresas multinacionais.
Passados alguns anos, nenhum desses contrato_s, feitos sobre áreas possivelmente rentáveis, resultou na descoberta de petróleo, enquanto, nas áreas
que se reservou, a PETR.OBRÁS veio ·au-mentando a sua produção.
Já em_11ovembro do (!.no pas~ado, o- noticiário da imprensa anunciav~ a
descoberta de novos poços de petróleo na plataforma continental por um
consórcio de empresas estrangeiras (Pecten~Chevron-Union Oil), o que motivara o seguinte comentário de O Estado de S. Paulo:
..'Talvez não haja, por enquanto, motivos para reações eufóricas, ou para especulação nas bolsas de valores, mas ninguém poderâ
negar que a linha atual da PETROBRÁS é muito mais realista do
que a anteriõr.:c~es_c~~~m _<;>s investimentos em proQução e pesquisa,
atingindo, e~- f98_l,_ã exPressiva rrlarca dos 89,3% das aplicações da
empresa estatal e, em conseqüência, aumentou substancialmente a
produção riaCi-0-nãf de petróleo, que cteverã chegar à marca dos 260
mil barris/dia até-o final do ano. Esse número pOderã atingir a casa
dos 340 ou 350 mil barris no próximo ano, segundo informação do
diretor industrial da PETROBRÁS, Armando Guedes Coelho."
Continuaram as notícias alvissareiras em janeiro, enquanto a empresa
estatal tende a ampliar as pesquisas e a produção este ano, com um total de
trezentos e seiS poçoS:, sendo 147 no mar e I 59 em terra.
Conc!uja O Estado de S. Paulo, dizendo "que a PETROBRÁS, empurrada pelo segundo choque do petróleo, começa a caminhar na direção certa,
apesar da considerável demora da tecnoburocracia para reagir racionalmente
à crise, demora que retardou o crescimento da produção nacional e agravou
as dinculdades no balanço de pagamentos".
Se a produção, em novembro de 1980, foi cerca de 29 por cento superior
à de novembro de 1979, o crescimento registrado, de janeiro a novembro do
ano passado, foi da ordem de 16,3%.
Evidentemente, não se espera um aumento anual contínuo da ordem de
quinze por cento, pois isso sígnifi"Caria o dobro da produção no espaço de seis
anos.
~ Mas, uma taxa de dez por cento é previsível, o que significaria, até o fim
da década, o dobro da produção atual, quando atenderíamos a mais de cinqUenta por cento da demanda interna, enquanto as outras fontes de energia
poderiam responder pela nossa auto~suficiência energética.
Comentando o fato, dizia O Estado de S. Paulo. de 3 de dezembro último:
..Não se pode negar as evidências e, neste sentido, a política de
petróleo colocada em prática parece alcançar resultados tão expressivos que a única ressalva possível diz respeito ao período pelo qual
perdurarão. Com efeito, mesmo supondo que o presente ritmo de
exploração venha a ser mantido, é difícil supor que novas marcas
significativas venham a ser anunciadas com a mesma freqUência, na
medida em que a entrada em operações dos poços descobertos sem~
pre demanda certo espaço de tempo. Por outro lado, é preciso
lembrar que a estrutura de refino da PETROBRÃS carece de mudanças importantes, que minimizariam as importações de petróleo
destinada à produção de óleo diesel."
Tudo indica deva o País prosseguir na política de investimentos maciços
na pesquisa de petróleo, tanto mais quanto, apesar do congelamento do preço
do produto_ no mercado internacional, podemos, este ano, pagar pouco mais
de~-nO-'ie bilhões de dólares pelas importações.
O crescimento da produção interna tem autOrizado os técnicos e prever
que, por volta de 1985, estejamos produzindO até quínhentos mil barris/dia,
quando um aumentO-moderadO do consumo interno o limitaria a um milhão
e duzentos mil barris/dia.
Atendendo a um terço da damanda interna e apelando para outras fontes energéticas, estaríamos gastando, com o petróleo, metade, em termos rela~
tivos, do que despendemos atualmente.
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A intensificação da pesquisa e o uso crescente das fontes alternativas de
energia poderão, no fim da década, propiciar-nos a auto-suficiência energética, ademais com a maturação das grandes hidrelétricas e das usinas nucleares.
Lembremos, a propósito, o que dizia um suelto de "Atualidades Econômicas" de O Estado de S. Paulo, a 3 de dezembro último.
•• A década de 80 deverã certamente ser pautada pela corrida
para a auto-suficiência em matéría de energia, não sendo conveniente, portanto, regatear os esforços neste sentido, desde jã".
O certo é que, em fins do ano passado, nossas reservas de petróleo atingiam cerca de dois milhões de barris, enquanto o potencial nacional evoluíra,
nos últimos anos, de um bilhão e duzentos milhões para um bilhão e seiscentos milhões de barris, principalmente graças ao êxito das prospecções na bacia de Campos. Ela jã ocupava o primeiro lugar ria produção de petróleo do
País, com oitenta e dois mil barris/dia, enquanto a Bahia se apresentava com
cerca de setenta e nove mil, em novembro do ano passado, antes da entrada
em operações dos campos de Bicudo e Badejo, que elevam aquela produção a
95 mil barris/dia.
Enquanto se persegue o aumento da produção interna- e ela atende,jã,
a um terço da nossa demanda -, buscam-se outras utilizações para o petróle_o, quando a Comissão Nacional de Energia examina um projeto destinado à sua coqueificação, aproveitadas as frações pesadas em óleo diesel, GLP e
outros componentes leves, de que o Brasil tanto carece.
A nova técnica poderia aumentar a fração nacional de GLP e diesel, cuja
demanda cresce mais do que as referentes às outras frações de petróleo,
apoiando-se estudos para a produção de um coque de qualidade competitiVa
com a grafite para a confecção de eletrodos.
Também se apresenta promissora a edição de álco_ol etílico ao diesel,
como segunda opção da PETROBRÁS, no sentido de tornar mais rentável a
aplicação do petróleo.
Tudo indica possamos, este ano, reduzir nossas importações para menos
de 550 mil barris por dia, produzindo, ao mesmo tempo, cerca de 320 mil barris diãrios.
Para tanto, teríamos que diminuir o consumo diário, que é da ordem de
920 mil barris em média, segundo o desempenho do ano passado.
Não se pode considerar impossível esse objetivo, país, nos dois últimos
anos, verificou-se a redução do consumo, diante das sucessivas elevações de
preços dos derivados.
Se as treze perfurações existentes no País, sob o sistema do contrato de
risco, ainda não autorizam a crença de que se haja descoberto algum poço
produtivo, a PETROBRÁS providencia no sentido de que se atraiam novas
empresas.
Inidalmente, apenas quatro empresas estrangeiras se candidataram aos
contratos de risco, alegando-se que isso resultara ·do excesso de exigênciaS -da
PETROBRÁS, com uma taxa de participação, na época, de 400 mil dólares,
em troca do recebimento" de_ todas as informações disponíveis Soóre -o blâco
de exploração.
Daí por que os contratos foram sendo alterados, buscando-se a diminuição dos riscos.
Assim, a taxa de participição caiu para 250_ mil dólares; a contratante
deixou de ser obrigada a perfurar, quando isso for desaconselhado pelos levantamentos sísmicos; finalmente, a PETROBRÁS :Passou a fornecer informações às contratantes sabre toda a baci& geológica em que se situa o bloco a
explorar.
'
Com_ essas mOdific-aç_ões, as licitações que se seguiram à segunda
apresentaram-se mais competitivas, permitindo, até agota, 102 contratos,
para pesquisa de petróleo em todas as ãreas da plataforma continental, com
exceção de Campos e nas bacias terrestres.
Jã a modernização dos equipamentos implica em maiores dispêndios,
por isso a PETROBRÁS deverâ investir ceica de quinze bilhões de dólaresequivalente a um quarto da nossa dívida externa- para atender ao seu plano
de. produção até 1985.
Se no próprio petróleo ainda hã o que retirar para a solução do problema energético, desde a intensificaÇão da pesquisa para a maior produção na~
cional, até ore-refino, que aproveita mais de metade do óleo já usadp, é preciso, no entanto, que nos atiremos às fontes alternati_vas de energia.
Se o consumo foi reduzido, nos dois últimos anos, essa situação 'i1ã0 se
manterã por muito tempo, até por imperâ.tivo do nóSsÇ deseriVolvimento.
Assim, não nos descuidemos da Produção petrolífera, mas, paralelamente, busquemos desenvolver a tecnologia dos biodigestores, inçentivar o
PROÁLCOOL e a exploração do carvão mineral, aPelando para a energia
eólica, a solar e a das marés, confiando, ademais, no incremento do parque
hidrelétrico e no de_sempenho das nos_sas usinas nucleares.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra aq nobre Senador Cunha Lima.
O SR. CUNHA LIMA (Pronuncia o seguinte discurso.) ....:.·sr. Presiden~
te, Srs. Senadores:
_
__
Trago ao conhecimento da Casa, ê também para que fique registrado nos
seus Anais, o pensamento da classe trabalhadora do Estado da Paraíba, a
propósito das recentes medidas governamen~ais na ârea da Previdência.
É um manifesto assinado por 18 Presidentes de SindicatOs de Trabalhadores, 9 cOm sede em João Pessoa e os outros sediados em Campina Grande.
Incorporo ao meu discurso o pronunciamento dos Líderes Sindicais da
Paraíba, pois estou solidário, como sempre, com mais essa luta dos trabalhadores paraíbanos e brasileiros.
É o seguinte o texto da proclamação dos Sindicatos Paraíbanos;
REPÚDIO AO NOVO PACOTE DA PREV!DE:NCIA
Mas uma vez, através de ato de força, o Governo Federal sacrifica a classe trabalhadora.
Vencido que foi no Congresso Nacional com a derrubada de
parte do Pacote da Previdência, graças à luta dos trabalhadores,
apoiadaS por parlamentares que com ela se -sensibilizaram, em novembro do ano passado, o Governo, apela, agora, para o Decreto, a
fim de reduzir ainda mais os minguados salários, proventos e pensões dos trabalhadores ativos e inativos.
Não faltaram advertências e sugestões dos .trabalhadores e
aposentados, através de suas entidades representativas, ao Governo
Federal, apontando inúmeras medidas para melhorar o sistema preVidenciãrio.
- Entretanto, o governo dã como resposta às propostas dos trabalhadores, a adoção de medida arbitrária, utilizando-se do
· Decreto-lei para impor parte dei Pacote que o Congresso havia rejeitado.
No próximo mês de março, o Congresso Nacional estará reunido para apreciar o Decreto-lei do ••Novo Pacote da Previdência".
Face à arbitrariedade cometida, os trabalhadores, aposentados e
pensionistas, vêm agora cobrar de cada Deputado Federal e Senador de todos os partidos de nosso Estado, o seu posicionamento em
defesa dos seus interesses, rejeitando o Decreto-lei do Governo.
Nesta oport~nidade, os signatários alertam a todos os parlaw
mentares que, quarldo da tramitação do Decreto-lei pelo Congresso,
não se esquecerão dos omissos e dos ausentes, bem como daqueles
que votaram contra os interesses dos trabalhadores e que, no momento oportuno, darão ampla divulgação da conduta adotada, para
que sejam julgados pelo povo que lhes concedeu o mandato que ora
exercem.
Ainda hã tempo de se tirar a Previdência Social do caos em q_ue
se encontra. A eventual falta de dinheiro alegada é uma decorrência
direta dos desmandos administrativos, da não cobrança dos eternos
devedo-reS- inclusfve o Próprio GoVeino - e da illcapacidade dos
seus responsãveis.
Reafirmamos que os trabalhadores não podem e nem devem
pagar por prejuízos que ão causaram.
Em resumo~ o Gçverno escolheu para si o caminho mais fãcil:
poupou os grandes_ Sonegadores e sacrificou os contribuintes.
Finalmente, exigimos, as entidades signatárias, a volta dos trabalhadores à Administração da Previdência Social, de cujo patrimô~
nio são os maiores interessados. .-c .. ,..pina Grande, 12 de fevel'eiro de 1982. ·
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- qual visava diminuir custos. descarregando sobre os ombros dos aposentados
a culpa dos vícios do sistema previdenciário-assistenCial.
- A JUstificaçãO do' rererfdo p-rOjetO de lei, vazada em considerações episódicas e superficiais, deixou escapar uma grande oportunidade de realizar um
diagnóstico profundo da dimensão da crise que envolve o setor.
Compreendenqo a situação, e _por intermédiO da negociação, o Congress-o- NaciCiilar·aecidiu retTrar-âos -ombros dOS aposentados a resPonsabilidade
que o Poder Executivo buscava lançar sobre eles. Daí resUltou a Lei n9 6.95"0,
de 4 de novembro de 1981, que estabeleceu, em dispositivo programático,
uma nova fonte de receita para a previdência pela elevação das alíquotas de
impostos incidentes sobre os bens considerados supérfluos.
Sr. Piesidente:
O encaminhamento posterior do problema veio demonstrar que existe
no nosso País, na atualidade, algo cuja extenção e profundidade é maior atê
que o chamado "buraco" da Previdência Social.
Trata-se do distanciamento do Poder Executivo em relação aos anseios
naC:ioriaiS·.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)

O SR. PRESIDENTE (Ai mi r Pinto)- A Sr• SenadoraLaéU~ de Alcântara enviou à Mesa projeto, cuja tramitação, _de acordo com_ o disposto no
art. 259, n9 III, alínea ' 4 a", do Regimento Interno, deve ter início na Hora do
Expediente.
A proposição ·será áriunciada nil pl-6xiffiã-Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A sessão de amanhã, dia 16 de
março, será destinada, em caráter especial, a reverenciar a memória do Senador Adalberto Sena, conforme requerimento de autoria da Senadora Laélia
de Alcântara e outros Srs. Senadores, aprovado pelo Plenário.
Deste modo, não serão designadas mat_érias para a Oidem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerrada a sessão.
( Le~·anta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. E VELAS/O VIEIRA NA SESSÃO DE 12-3-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO O,RADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Previdência Social brasileira, do jeito que está organizada, é um verdadeiro poço sem fundo.
Não adianta portanto despejar mais recursos, afinal retirados do esforço
dos contribuintes, nesse verdadeiro caça-níqueis~ poís isso nada mais significa
do que empobrecer os assalariados e esgotar ao mesmo temPo as fontes empresariais, sem qualquer vantagem adicional para o País.
Na verdade o custo dessa máquina infernal é bem maior do que os be~
nefícios nela gerados.
Segundo dados oficiais, a participaçãO da Receita preVícienciária no Produto Interno Bruto evoluiu de 3%, em 1967, pai-a 6~09%; em 1979.
Essa voracidade não tem fim e tende a cresç:er, pois deriva do desequilíbrio financeíro do sistema, que por sua vei' é causado pelos "amplamente
conhecidos níveis de ineficiência adminiStrativa do Setor".
Esta última conclusão é do Ministro Jair Soares, que a expeOdeU quando
esteve na Escola Superior de Guerra, a 20 de· jUlho de 1979.
Para encobrir essa ineficiência e seus cuíitos crescenfes·, sem nO entanto
melhorar os serviços, houve aUmento no graU de cobertura da Previdência.
Em 1963, apenas 23% da população economicamente ativa eram cobertos,
percentual que atingiu ã '8"7%-em-1979.
Em conseqUência, houve aumento da receita, tragada pelo desperdício
de uma administração que adi'ava enfrentar os pi-oblemas, preferindo iinha
de menor resistência, ou seja, a de ampliar o númei-o de contribuintes e obter
os recursos necessários para acalmar provisorí8.Inênt6 a voraCidade da máquina inefici6õte.
O resultado aí está, Sr. Pres-idente. Pa.r"a 'I 982, de acordo com o orçamento SEST. os dispêndios do Sistema Nadõi'lal de-Previdência e Assistência SOcial (SlNPAS), que inclui três autarquias (IAPÀS, INPS, INAMPS), duas
fundações (LBA e FUNABEM), uma empresa pública (DATAPREV) e um
órgão autônomo, a Ceritr31 de Medicamentos-; alca'nçaiii rriais de 3 triihões d-e
cruzeiros, erri torno de 18% d_o total previsto para 386 empresas estatais de
participação majoritária ou integral da UiliãO.
O problema da Previdência Social brasileira ê mais complexo do que pretende fazer crer o governo. Não estamos apenas diante de uma crise conjun~
tural, conforme assegurou o General Figueiredo, quando apresentou, em se'tembro de 1981, projeto de lei ao Congresso Nacional, poi- intermédio do

a

O que os representantes do povo, atendendo aos reclamos da população,
realizaram, foi esvaziado, pois não só o General Figueiredo entendeu ser imp-erativo reduzir ao mínimo a lista de supérnuos, como também aceitou a alíquota do I PI, no tocante aos bens que tivessem de sujeitar-se ao riovo tributo.
Pela via inconstifucional do decreto-lei, o Governo elevou as alíquotas
das contribuições dos segurados e das empresas em geral, destinadas ao custeio da Previdência Social, ellqu:lntO ao- rrlesmo tempo estabCfeceu -contribuições dos aposentados e dos peilsioilístas, para custeio da assistência médica.
No que respeit<J à última decisão, a justificação apresentada pelo General Figueiredo levanta sérias dúvidas quanto à sua fundamentação, pois o
gozo desse serviço pelos aposentados e pensionistas não está a salvo de qualquer contraprestação efetiva, desde que esta já se realizou, garantindo o direito.
O Governo buscou, com o Decreto-lei n~' 1.910, de 29 de dezembro de
1981. reduzir os vencimentos dos aposentados e pensionistas, certamente porK
que_ acredita que estes estão com um padrão de vida muito elevado. A verdade é que os aposentados e pensionistas, os quais já vinham sofrendo sérias
privações até mesmo de ordem alimentar. agora são levados a privações ainda maiores~
Mais uma vez fica demonstrada a insensibilidade governamental e as
preferências daqueles que hoje ac!_rninistram o País. Entre desbaratar as inúmeras situações irregulares que afundam a Previdência Social em déficits
crescentes e penalizar aqueles que jã deram o seu esforço para a construção
da. riqueza nacional, o Governo faz uma opção bastante clara: prefere aumentar as dificuldades e angústias dos aposentados e pensionistas~
Estranha opção essa, Sr. Presidente, principalmente quando realizada às
vesperas de uma eleição. Mas é exatamente essa estranha opção que nos abre
os olhos para os métodos que serão utilizados no pleito deste ano.
·A definição do Governo está dada- cabe ao povo financiar, com suor e
sangue, a vitória eleitoral do PDS, para que a mudança seja de forma a que
em 1983 tudo permaneça no mesmo.
E por isso que o GovernO procura pôr todos os meios -lícitos ou ilícitos, morais ou imorais; éticos ou não- produzir uma legislação eleitoral que
impeça a livre manifestação dos eleitores brasileiros nas próximas eleiçõeS,
tentando impedir, por todos os rrieios, a vitória da Oposição rlo pleito de 15
de novembro.

O Sr, Henrique Santillo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Ouço o nobre Senador Henrique Santillo, com satisfação.

O Sr. HenT-iqu_e Si:iiitillo- Nós estaremos, erii.lnente Senador Evelásio
Vieira, nos próximos dias, nós oposicionistas, tentando sensibilizar oS -parla~
rnentares do partido do GOvernO, para m3ls 1.Íma tOmada de posição, diante
da tentativa de Solução por parte do Governo da crise prevídenciária. V. Ex•
bem- o disse: o Governo acabou editando atiavés de um decreto-lei, de uma
forma jurídico:conSÍitu.cionàl conte-stáVel, ãcãbou legislando -sobre previdência social e, porta~ to! ~lterando_a Lei Orgânica da Previdência, majorando as
alíquotas dos trabãlhadÕres e das empiesas. Ontem mesmo a imprensa nacional trouxe ·deClarações do Ministro J~i~ Soâres, considera~as pelos repórteres
cómO irritadàs, e dizençio que:··a cií_Se previdenciâria-existe, quê o_ déficit~
coricreto, é objetivo, e que a sociedade tem que pagar por isson. Eu ainda pergunto: como é que vocês querem que a sociedade não pague por isso, se o Estado não é capaz de gerar recursos próprios?·E é verdade. No entanto, ele si~
esquece de dizer que, enl- primeiro lugar, boa parte desse déficit se deve à má
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Nobre Senador Almir Pinto, expressamos o nosso agradecimento a V. Ex• pelo endosso que oferece aes~as manifestações, particularmente não por tratar-se de um homem do PDS, do Governo, não, mas principalmente por ser médico, com uma longa vivência entre os trabalhadores do Ceará, um homem com vivência no setor público e
que sabe perfeitamente que existem remédios para os- niales da Previdência
Social do Brasil. Sabe também que é necessário seriedade, competência do
Governo para realizar o diagnóstico desse Paciente que é a Pre"vidê"ncia e dar
o remédio adequado que existe. Como primeira medida a sei- adotada • à Previdência, os que dirigem o Ministério da Previdência Social têm que agir com
austeridade, combatendo com firmeza a corrupção que existe entre a Previ~
dência e os hospit<:lis; tornar esta máquina eficiente. Cumprida esta etapa, nós
já teremos um grande avanço, por_que recursos a_Previdência tem a cada ano
conseguido em maior volum~. Veja V. Ex~ que ein 12 anOs houve um aumen~
to de recursos da Previdência da ordem de 3,09% em relação ao Produto Interno Bruto.
Ora, o Produto Interno Bruto brasileiro tem crescido magnificamente.
Isto é inegável. Ora, se a receita da Previdência dobrou em termos percentuais
em 12 anos, entãO ·aumentoU extraordinariamente a ·arr-ecacfãçãO da Previdência. Mas o que est{t_ocorrendo é a má aplicação, são as distorÇões-desta má~
quina previdenciária, de agora, os- vídos vêm de há muito. Não podemos ir
protelando as soluções. Como está a Previdência, uma máquina montada e
funcionando, aument;.~r os seus recursos é o mesmo que tranportar âgua em-
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cesto. É preciso corrigir essJs distorções. Feito isto, Sr. Presidente, podere~
mos ter uma Previdência que ofereça a prestação de serviços conforme os anseios dos segurados. Agora, o que _é precisá é o Governo enfrentar de frente,
com coragem e decisão~ os sérios problerri"as da Previdência Social. Do con~
trc.írio, eles continuarão prosperando, e as angústias dos brasileiros, as suas
difículdaes também continuarão- Se ~ampliando.
_Era a manifestação que_ tínhamos neste ensejo. (Muito bem!)

ÃTADÁ 8• SESSÃÚREALIZADA EM 8-3-82
(Publicada no DCN-Seção II, de 9-3-82)
RETIFICAÇÀO

No Projeto de Lei do Senado n"' 10/82, que "permite às pessoas jurídicas
deduzir âo imposto de rendu as despesas realizadas com a manutenção de creches'':
_Na página 404, 2'- coluna, em seu artigo 211

Onde_ se 1ê:
Art. 29 ..... com a dedução da Ll!i n9 3.297/75,
Leia~sc:

-Art. 2'

... com a dedução da Lei no 6.297/75, ...

