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- Projeto de Lei elo Senado n• 19, ·de 1982, de autoria da Sr• SenadQra Laélia de Alcântara, que dá nova redação ao art. 307 do Código-Civil.
2.3- ORDEM DO DIA
Parecer da Comissão de Relações Exterior_~ -SObre a· M~nsag_em n9
5/82 (n• 65(82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr, Mauro Sérglo da Fon~
seca Costa, Ministro de Segunda ClaSse, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repúbfica Popular de
Angola. Apreciado em sessão secreta.
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- Do Sr. José Uns, proferidos na sessão de ll.---:3~82.
-Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 15:-3-82.
~Do Sr. Jo&é Lin~. proferido na sessãQ_de )5_~3-82..
-Do Sr. Almir Pinto, proferido na Sessão de 15-3.-82. _
4 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO

..... - N• 8, del9?2.
5 _:_ATAS .DE COMISSÕES
6- MESA DIRETORA
7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS POLITICOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.

ATA DA 15~ SESSÃO, EM 16 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDltNCIA DO SR, JARBAS PASSARII'/HO
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Evandro
Carreira- Aloysio Chaves-:- Gabriel Hermes- Ja:rbas Pass_arin~o- Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire - José ·sarney -Alb-erto Sitya Bernardino Viana- HelvídiQ Nunes.-: Almir PintQ- Jos~ Lins_:-:-_Mauro
Benevides-:- Agenor Maria- Martins Filho -Cunha Lima- Humberto
Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- M~rcos Freire- Nilo Coe~
lho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lou.rival_Baptista- Passos Pôr~
to -.Jutaby Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
- João_ CahnQn :- Moacyr _D_aJla -_Amaral Peix..oto - Hugo Ramos -

Nelson Carneiro- _Roberto Saturnino- Atnai'al Furlan- Franco Monto~
;~ ~ _Benedi~o-·Fe,rreirà _...: 1-iénrique--S;n~Ülo-:..::._ Láza~o BarbOza..:.... GaStão
~-Mülle~r·- José Fi-agelli --MendeS C.inaíe_....: Saldariha Derzr·,:_;,_ AffoOsO c.amãrgo- José-Richa- EveiásiO-Yíeira·- Jaison Barreto- Lenoir Vargas
- Paulo_ Brossard -:- Pedrt;l _S~mon - Octâvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus _iniciamos nossOS -trabalhos.
A presehte sessão_ é destiiiada, em caráter especial, a homenagear a memória do Sr. Senador Adalberto Sena, nos termos do Requerimento n'i' 32, de
1982, de autoria da nobre Senadora Laélia de Alcântara e_ de outros Senadores.

552

Quarta~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

17

Estando presente no recinto os familiares de nosso saudoso companheiro, solicito que tomem assento no plenário. (Pausa.)
Concedo a palavra à nobre Sr~ Senadora Laélia de Alcântara, que falará
cm nome do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
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o diálogo, o perdão, a todos atingindo com seu alto espírito de compreensão e
a todos atraindo pelo amor e a generosidade.
Como homem político, soube se~pre pautar sua longa e fecunda carreira política sob os ditames da honradez, da dignidade e da coerência de conduta partidária.
Iniciando suas atividades políticas como Secretârio-Geral do Governo
do antigo Território do Acre, chegou a ser dele seu GoVernador em exercício,
sempre reVelando-se o administrador probo e eficiente.
Polítlco de raízes populares, filiou-se ao extinto PTB desde a sua criação,
do qual foi um dos fundadores, posicionando-se sempre ao lado dos mais hu-

A SRA. LA I!: LIA DE ALCÂNTARA (Pronuncia o seguinte discurso.)St. Presilente, Srs. Senadores:
Profundamente consternado, recebeu o Acre a notícia do falecimentO,
dia 21 de janeiro deste ano, de seu ínClito filho eillinente representante nesta
Casa, Senador Adalberto Correia Sena.
Deste inesquecível filho do longínquo Cruzeiro do Sul, não sab-emos o
mild~. ~ ~njustiçados.
que mais admirar: se o seU caráter adalnanüno; OrnadO das mais peregrinas
virtudes, se o médico e o professor exemplar, se o político llo~".rado e digno.
Eleito Senador, em 1962, pela referida legenda criada por Getúlio VarDe fato, como poucos, soube o Senador Adalberto Sena ser grande na
gas, voltaria a ocupar, em 1966, a cadeira nesta Casa pelo extinto MDB, vinmedida que expandia nas dimensões vertical e horizontãl su1 inesgotável cado a ocupar, em 1973, o alto cargo de Vice-Presidente.
pacidade de comunhão com todos os que dele se cercavaiii.
Eleito novamente Senador, em 1974, prosseguiu em sua trajetória polítiM
Na dimensão vertical, seu espírito estava sempre voltado para as atividaca dignificando e honrando esta Casa, com a mesma eficiência e descortino.
dt.!s intelectuais e culturais. Neste terreno, destacou-se como o grande educaEm sua excelente- obra ~·A Instituição Parlamentar na América Latina:
dor, por todos admirado e respeitado, tendo exercido no Estado de São Paulo
Realidade e Perspectivas", como nos inúmeroS pronunciamentos que fCz e
o cargo de lnspetor de Ensino do Ministério da Educação, g3.Igando nlaiS tarnas iniciativas legislativas que tomou, foi sempre o meSino homem animado
de por concurso público, em 1937, o alto cargo de Técnico de Educação.
do_ alto propósito de bem servir ao seu Estado e ao Brasil.
Ainda como educador, destacou-se como Diretor dO EnsinO Secundário
Em seu primeiro discurso pronunciado há quase 20 anos nesta Casa, teve
do Ministério da Educação, revdã.ndo-se no magistério, por vârios anos, em
suas vistas voltadas para seu Estado natal e seus coestaduanos, com os quais
diversos estabelecimentos de ensino, o acatado mestre de H.istória NátUral, de
se congratulou pela promulgação da primeira ConstitUição do Acre, elaboraFísica e ~de Química.
~
da em menos de três meses pela sua Assembléia Legislativa. Nessa mesma
A convite do Governo aritericano, concluiu com brilhantismo, effi 1958,
oportunidade, cumpria Adalberto Sena outro dever: homenagear o Acre pela
o curso de aprimoramento para professor, no famoso Peabody College for
autonomia conquistada, velho sonho de seus bravos filhos. Apenas lamentaTeacher, no Estado do Tennessee.
va que sua autonomia não se concretizasse, entã~, em melhor oportunidade,
Portador de tão grande cabedal de conhecimentos especializados, pôde,
já que circunstânCias geográficas e administrativas pesadamente contribuíam
assim~ melhor desempenhar na cátedra e na administração do ensino as"mais
(como até hoje, infelizmente, ainda contribuem) para que a maturidade ecoimportantes funções, como a de membro da Comissão de Administraçã9 do
nômica do ex-território não tivesse correspondido ao alto grau a que atingira ·
Sistema Educacional de Brasília, de 1960 a 1961, a de Chefe de Gabinete do
a maturidade política de seu povo.
Ministro da Educação, em 1961 e a de Presidente do Conselho de Educação e
Seu apelo em favor do Acre, então elevado à categoria de Estado da FeCultura do Distrito Federal, de 1962 a 1964.
deração, chegou a ser dramátíco. ~·o Acre, disse ele, enfrenta uma crise singu- ~
Sua contribuição à instrução fof, tarilbém, das mais valiosas com a publilar: a crise de transição da tutela federal para a emancipação administrativa.
cação de duas obras, na época, altamente elogiadas pela crítícil especializada:
Serã, pois, um contra-senso afirmou, deixâ-lo estiolar~se no próprio nasce··Legislação Brasileira do Ens-ino Secundário" e "HOrto -Botânico para o 2"'
douro".
Ciclo Secundário".
ut:. preciso, prosseguiu, que o nosso· patriotismo eo nosso espírito de fraFormado em Medicina, em 1925, pela Universidade do Brasil, sua trajeternidade não deixem empalidecer essa estrela que ao lado das representativas
tória como médico desenvolveu-se no interior numa das mais diflceís fases de
dos outros Estados vai, apesar de tudo, engastar-se radiosa de esperança no
sua vida, sendo assinalada por um entranhado amor e extrema dedicação à
auriverde pendão de nossa terra."
Medicina e aOs doentes.
Em 1974, voltando à presença de seus coestaduanos, através de um dos
Seus largos conhecimentos da Medicina levaram-no a exercer importanmais emocionantes cop.tatos, pôde dar-lhes conta de sua pfofícua atuação
tes cargos, co·mo o de Di,retor do Departamento de Higierie- e Saúde Pública
nesta Casa em favor de suas mais legítiinas aspirações. Nessa oportunidade,
em sua cidade natal, tendo aí dispendido por mais de dois anos, fecunda ativi__desfralda a bandeira honrada e patriótica do extinto Movimento Democrãtidade técnica e administrativa.
·
·
· co Brasileiro, "sem radicalismo nem submissão a objetivos estranhos aos nosEm sua figura mansa e simpática todos podiam deparar um~JeHZ assosos", como então afirmou.
ciação entre as nobres tarefas do médico e do educador qu-e soube exercer
E o povo acreano, que "não se dobra, não se curva e não esquece" os sucom abnegação em prol do bem-estar social de seu povo e da coletividade
periores interesses do seu Estado e do Brasil, como ele proclamou em sua co~
brasileira.
movida mensagem, sufraga mais uma vez, em pleito memorável, o nome de
Em sua dimensão horizontal, a personalidade do saudoso Senador Adalseu ínclito filho.
berto Sena não foi menor do que a que revelou em sua dimensão vertical
O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?
como médico, profeSsor e educador.
A SRA. LAÉLIA DE ALCÂNTARA- Com muito prazer, nobre SeNaquela dimensão, podemos dizer que o Senador Adalberto Sena foi um
nador DirceU Cardoso.
justo no mais legítimo sentido bíblico do termo: um homem em que, como
Natanael. de que nos dão conta os Evangelhos, em que não havia maquiO Sr. Dirceu Cardoso- _Nobre-Sen3.dora, o Senado não pode ouvir sinações nem intenções dolosas; um justo que brilhou entre os que mais o folencioso, embora contrito, essa nobrç elegia que V. Ex" traça aqui sobre a perram, nutrindo-se, como dizia o profeta Isaías, dos frutos de suas raras qualis-onalidade marcante de Adalberto Sena. Nós que o conhecemos desde 1962,
dades pessoais e de suas inúmeras benemerências, da proverbial magnanimi- - ele no Senad_o Federal, enqUanto ltós estávamos na Câmara, tributamos-lhe a
dade de seu coração, da afabilidade de seu trato para com todos os que dele se
nossa homenagem maiÇJ_r,__yotando pela elevação do Território do Acre a Esaproximavam, da correção_ nos compromissOs que assumia, qüer corho h o.:
tado. Nós conhece~os sua participação nos trabalhos da Casa, e sua voz
mem, quer como político.
mansa, serena e pacífica sempfe a ouvimos no fim dos nossos debates. Se é
que a eternidade tem os ouvidos abertos, ele também ouviu, na hora derradeiO embaixador e escritor Paulo Carneiro que, como o Senador Adalberto
ra em que seu corpo frio baixava à terra fria dO Cemitério de São João BatisSena veio a morrer dias depois, aos 80 ailós de idade, afirmOu em seu último
aniv~rsário, que, nesta idade, '"pensa-se ser maiS no poivir~de outras ge:ações
ta, do Rio de Janeiro, a minha úiHffia inensagem. Em nome do Senado, em
nome dos seus amigos, em nome de sua Bancada, quero, ilustre Senadora,
do que no seu próprio destino'~. AdalbertoSen_a, no entanto, _desmentiu este
modo de encarar as coísas. Já muito antes de galgar aquela Idade pro_vecta
acrescentar a essa nova elegia qüe V. Ex• faz, na sua voz arrastada, cheia de
sempre se preocupou com a sorte de seus semelhantes. Foi, ho particular, um
sentimento e emoção, sobre a personalidade de Adalberto Sena, a minha noesposo extremoso, um amigo leal, um coração acolhedor, um hom~~ s_empre
ta, também, de emoção e saudade a9 grande amigo, ao grande companheiro e
solícito em estender a mão a todos os que o procuravam para sohcttar seus
ao grande Senador que nós perdemos. Portanto, eu rrie associo. Se tive O voto
qire-dei à elevaçãO do Acre a Estado, -em homenagem a sua Bancada, aos
préstimos.
.
_
.
o escritor francés M ichel Quoist costumava dizer que o mundo prec1sa
grandes comEanheíros de !962, das quais ete __se destacava como uma das figue3var uma fonte ond_e_todos possam saciar a sede do amor. Adalberto Sena
ras mais sing~iãres, se tiVe esse prazer e ess':l h~mra, também não quero que V.
Ex• termlÍle a sua oração tão serena: tão cheia de emoÇãO sem esta minha pa~
era bem uma fonte perene de bondade da qual corria_m em profusão a justiça,

e
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lavra, a minha palavra de dor e de sentimento por uma figura que nós perdemos, mas que jamaiS haveremos de esquecer.
A SRA. LA EUA DE ALCÂNTARA -Agradeço as suas palavras,
nobre Senador Dirceu Cardoso e associo-as--as minhas._

O Sr. Gilvan Rocha -

Permite V. Ex• um aparte, nobre Senãdora?-

A SRA. LAf:UA DE ALCÂNTARA- Com muito prazer, nobre Senador Gilvan Rocha.

O Sr. Gilvan Rocha- E~amos aqui compungidos desta difícil missão na
sessão da saudade a um velho e querido companheiro diferente do normal
dos cidadãos do mundo, porque há aqueles cídadàos que morrem e se acabam e há aqueles outros que morrem e começam. Adalberto Sena é um destes
que ultrapassa até o preceito bíblico que diz que o homem_ é pó e ao- pó reverterá. Ele ultrapassou o seu instrumental humano para se transcender na memória e ria História. Eu relembro muito emocionadamente que, quando chegamos aqui, os novos Senadores de 1974 encontramos na exemplaridade do
Senador Adalberto Sena aquele padrão tão raro dos políticos da nossa terra
- padrão de honestidade, de modéstia e de bondade. Por isso mesmo que,
com muita emoção, eu desejo dízer que Adalberto Sena, corno aquele ou'tro a
quem se referia Guimarães Rosa, não morreu, encantou-se!
A SRA. LAf:LIA DE ALCÂNTARA~ Muito obrigada, Senador Gilvan Rocha, pelo seu aparte, por tão brilhantes palavras._
O Sr. Agenor Maria-- Permite V. Ex• um apãrte'l
A SRA. LAÉLIA DE ALCÂNTARA- Com todo o prazer.
O Sr. AgenQr _Maria - Nobre_ Senadot:<,t L..aéli<;i de A!cânta_ra, des_ej9_
aproveitar a oportunidade desta sessão de S;,tl,ldacie_ para deixar o. meu testemunho; cheguei a esta Casa_.em 1975,_conheci on_obre Sen~dor Adalberto
Sena e tive, por todos estes anos, s.ete.~nos, oportunidade de c_OríViVer:-cám
ele, privar da sua amizade e, por que não dizer, dos seus en_s}nam~lltos. Çb_çgando aqui em 1975, busquei o Senador Adalberto Senã-pã.ra -meu oiíénta.:.
dor. No dia de hoje, só tenho a dízer não só da miri.ha saudade, corria do
exemplo singular de_ h_umi,dade e de: grand~z_a _q_l:\e foi o Senador Adalberto
sena:- E posSO'anrmar à-Cá'sá, Pàra qUe fiqUe nos~fia!S~ (ilibXd':hbêitO"sena
foi uma das amizades de que privet i:rtnninha vida, que me abriu o caminho
para uma v1da calcada dentro_ de princípídS, sentímerilOs qu-e ele-POSSUía para
dar e para emprestar. É com profunda emoção;então, que- deixo neste aparte
a minha triSteza e a prova de que Adalberto Sena não passou, ele ficil eternamente na nossa mefll.Ól"Ía, comO uYtfa~saUdade que -pla-ntou nós ·gesros de dignidade, de proficiêrtcíá~ de d~licadeza e de humildade uma semente que y_icejá.
a bem da posteridade. Muito obrigado.
A SRA. LAf:UA DE ALCÂNTARA- Agradeço o aparte do Senador
Agenor Maria que, mais uma vez, vem confirmar as belas qualidades_morais
do nosso saudoso Senador Adalberto Sena.
O Sr. Mauro Benevides --Permite V. Ex!- um aparte?
A SRA. LAf:LIA DE ALCÂNTARA- Concedo o aparte ao nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senadora, V. Ex• fala, neste instan~e,
em nome de nossa Bancada, enaltecendo, como o faz nesse discurso primoroso, a figura inolvidãvel do grande companheiro que era Adalberto Sena.
Dispensar-se-iam, assim, aS nossas intervenções que nada mais são; neste instante, do que um testemunho reiterado da nossa admii'ação profunda pelo
nobre representante acreano no Congresso Nacional. Eu me permitiria apai'tear V. Ex•, utilizando, neste instante, o mesmo microfone que Adalberto
Sena em seus apartes, nas suas manifestações de plenário, dentro daquela discrição e austeridade, que caracterizavam a sua atuação nesta Casa, se dirigia
aos oradores para destacar, neste momento, um episódio -através do qual se
torna patente aquilo que foi marcante em toda a vida de Adalberto Sena: o
sentido d_o cumprimento do dever. Recordo-me, nobre Senadora, de que, em
1979, designado pelo Presidente da Casa, o nobre Senador Adalberto Sena,
acompanhado dessa dama notável, sua companheira de todas as horas, Da.
Aleydah Sena, viajava para a Venezuela, a fim de participar, ali, da 66• Conferência lnterparlamentar. Acometido de uma crise de hipertensão arterial,
que nos trouxe muita preocupação, naquele país, nós o- acoinpanhamos ao
hospital, onde ele permaneceu por algumas horas. E, recuperando-se daquela
crise momentânea, ao se reencOritrar com os companheiros da Delegação
Brasileira, a sua primeira indagação era saber se o seu voto, em razão daquela
ausência, teria prejudicado as votações que se processavam em torno _de matéria polêmica, em função da qual se posicíonara-ã Delegação do nosso País.
Veja, portanto, V Ex•, nobre Senadora, que Adalberto Sena era um homem
que em todos os instantes, até mesmo quando, por motivo de saúde, tinha de
se ausentar do debate, externava a sua preocupação e o desejo de estar sempre
L
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presente em todos os momentos e em todas as_ deliberações. Q1,.1ero~ portanto,
neste instante, render, emocionado, este tributo de respeito e, sobretudo, de
reconhecimento as suas admirãveis qualidades, homenageando a sua memória lttipetecível.
A SRA. LAÉLIA DE ALCÂNTARA- Muito obrigada, nobre Senador Mauro Benevides, pelas suas palavras que vêm enriquecer, com esse episódio, este humilde discurso.

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
A SRA. LAÉLIA DE ALCÂNTARA- Com todo prazer, nobre Líder
Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Como bem acentuou o nobre Senador Mauro
Benevides, V. Ex•, nessa tribuna, expressa o pensamento de toda a nossa Bancada nesta homenagem à memória de Adalberto Sena. Mas quero levar também ao discurso de V~ Ex• a palavra da Liderança do PMDB, no Senado,
num testemunho inequívoco da correção, da lealdade, do dinamísmo com
que Adalberto Sena sempre se posicionou ·ao nosso lado. Homem de avançada idade, lembro-me ainda que, no final do ano passado, quando esta casa
realizou, sem dúvida alguma, uma de snas sessões mais memorãveis pelo aceso do debate, a qual se transformou numa verdadeira vigília cívica e em que
nós, da Oposição, reuitidos, procurávamos obstruir os trabalhos parlamentares no-alto objetivo de colocar perante a Nação o nosso empenho pela redomocratização do País em termos mais limpos e corretos, Adalberto Sena não
se afastou um só momento deste plenário, ficou até o fim. Convídado a sair,
negou-se e só _se retirou do Senado acompanhado de todos os seus colegas,
numa prova de sua solidariedade e de _seu .apoio a nossa causa. É que ele era,
além de médico, educador, homem público eminente, um Senador apaixonado pelo seu Partido; ele era emedebista históric.o que não abria mão das suas
cores, das suas_ idéjas~_Receba, pois, V. Ex•, es1as consideraçÇes como uma
prova de afeto, de amizade,_de admiração, de respeito e sobretudo de_sau_dade
por Adalberto Sena.
A SRA. LAÉLlA DE ALCÂNTARA-Obrigada, nobreLíderdaBancãâa dõ PMDB;-nesta-Càsi. IncorPOro súaS Pálivras ao nieu pronunciamento, -pãTaVraS que, mais ·uma vei, vêrii-Cóniifrria:t ó carãter reto, o espírlto de
cumprimento do dever do nosso -saudoso Seriado r Adalberto Sena.
O Sr. Paulo Brossard _- Permite uffi aparte, nObre Senadora?
A SRA. LAf:LIA DE ALCÂNTARA -Com muito prazer, nobre Senador P_!iulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard- Em primCiro lugar, eu peço desculpas por inter.:
rornpe·r -a sua <iração,- a su-a bela, comovida e comovente oração em homenagertfãO ·noss-o querido e saudoso Senador Adalberto Sena. Eu preferiria oUvi.:
la em ·silêncio, mas tendo sido seu Líder durante três Sessões Legislativas, entendi que era do meu dever dizer uma palavra neste· instante, quando outros
já o fizera·m. E essa palavra serã breve, será simples. Eu direi que Adalberto
Sena foi sempre urii cOmpanheiro exerilplar.
A SRA. LAÉLlA DE ALCÂNTARA .,-Obrigada, nobre Senador Paulo Brossard.
_ OS~. Luiz Cavalcante---: ~ermJte V. _Ex• um aparte, eminente colega, eu
que ocupo, neste instante, o seU lugar?
A SRA. LAÉLIA DE ALCÂNTARA- Pois não. Ouço, com prazer, o
aparte de V. Ex•, ilustre Senador Luiz Cavalcante.

O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senadora, o Sermão da Montanha,
numa de suas beatitudes, diz o seguinte: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra". Herdar, aí, está no Sentido de possuir e manso é
Adalberto Sena, essencialmente manso. Certamente o maiS mansO de todos
nós deste Plenário e- de auem, j8.mai:S, -nenhum de nós foi testemunha de um
ato de violência. Na verdade, creio eu; a ·violência não estava na mente dele,
porque Adalberto Sena não praticava nem mesmo a violência mental, a astúcia e os malabarismos que nós n-ão podemos, às vezes, desviar da nossa consciência. Por isto, por ser manso, por ter herdado a terra, Adalberto Sena possuiu a nós deste Plenário e nós possuímos Adalberto Sena. Muito obrigado a
V. Ex•
A SRA. LAÉLlA DE ALCÂNTARA -Muito obrigada pelo aparte de
V. Ex•, ilustre Senador Lu i~ Cavalcante.
O Sr. E~'elásiO Vieira- Pei-mite V. Ex•-um aparte?
A SRA. LAÉUA DE ALCÂNTARA- Pois não. Ouço, com todo o
prazer, o aparte de V. Ex'

O Sr. Erelásio Vieira - Nobre Senadora, há, no seio da elite brasileira,
inegavelmente, uma grande carência de seriedade, de responsabilidade de um
bom caráter. Adalberto Sena foi, sempre, um homem sério, responsável e
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exemplar carâter. É a minha melhor homenagem ao grande colega que desapareceu.
A SRA. LAÉLIA ALCÂNTARA- Comovida, agradeço as suas palavras, Senador Evelásio Vieira.
E que na mensagem endereçada ao povo acreano pôde exibir, c_om orgulho, os assinalados serviços que havia prestado ao Acre, através de um longo
elenco de pronunciamentos, projetas e apelos, apresentados ao-longo de 12
anos de permanência nesta Cas_a, em defesa de seus maiores. inte_resses,
A voz de Adalberto Sena, que sempre- se fez presetí.te ·nesta: tribuna, Sr.
PreSidente e SrS. Senadores, ninguém calou nem c_onseguiu fazer Cs(J_uecer,porque foi a voz de um povo que, como ele mesmo disse, ..já provou em batalhas e na guerra da reintegração territorial, todo o seu valor e pujança'~.
Seu último mandato legislativo, exercido em idade provecta, foi aSSinalado, como podem testemunhar todos os Srs. Senador~s. peta assiduidade, dinamismo e-impórtaittes iniciativas em ·prol dos interesses do Acre e do Brasil.
Como era edificante contemplar aquela figura venerã.nda, mansa, assídua e pontual aos nossos trabalhos, aos quais sempre erripi"estáu sua fuelhor
colaboração, com sacrifício, às- vezes, de sua saúde, cativando sempre a todos
com uma palavra amiga, ou Com a afabilidade de seu_ sorriso.
Seus derradeiros pronunciamentos, nesta Casa, ante as incertezas e ameaças que pesam sobre o povo, marcado ainda por fortes rescjiiícios de autoritarismo, revelam com nitidez o espírito aberto e liberal de Adalberto Sena.
Para ele, tudo o que limita e controla o poder é democrático. Neste sentido, foí uiri inConformado com todas as formas de arbítrio, com todas as escamoteações do poder, com todos os abusos da adminisir_ação pública, com todas as manifestações -de opressão. Com destemor, em pleno regime de ameaças e de opressões, insurge-se, desta tribuna, contra o regime de semiescravidão instalado- no Nordeste do Mato Grosso e denunciado pela Imprensa.
Tomado, pouco antes de falecer, de profunda revolta denuncia com firmeza a abominável prática de tortura e espancamento_s, ainda utilizados em
nossa terra, atingindo até as mulheres dos presos em condição de co_lonos.
lncursionando na área do Direito, solidariza-se com integrantes do 1()9
CongressO Mundial de Direito no combate à crescente violação, em diversos
países, dos princípioS- qUC informam os Direitos Humanos Brasileiros.
Aos advogados brasileiros, reunidos em Congresso, presta seu apoio a:o
apelo que fazem no sentido de que seja revog3.da a atual Lei de Segurança
Nacional.
Veementes foram suas críticas, em 1975, à interferência de autoridades
do Banco do Brasil, que acabaram por agravar a situação dos agricultores,
pecuaristas e empresários do Acre, com as dificuldades que tiveram de enfrentar, na obtenção de recursos e incentivos do GOverno;
Por várias vezes, também, ergueu sua voz, solicitando providência do
Governo a propósito das enchentes do Rio ,Jur.uâ: e do Município de _Sena
Madureira,_ que _ameaçavam a vida e a saúde das populações e interrompiam
o tráfego de iriúm'efas das cidades acreanas.
Ante às difíceis situaçõ_es que enfrentam nossos íridios, apela para a_s- autoridades no seotido de destinarem no orçamento plurianliai de investimentos, mais recursos, a fim de que a FUNAI possa desenvolver seus programas
de_auxílio aos silvícolas.
Sua voz se fez ainda ouvir contra o custo de vida no Acre entr~gue à especulação e à ganância com os gêneros de primeira neCessidade, atingindo
preços escorchantes. Da mesma forma, denuncia os compradores de terras e
os testas~de.Jerro de poderosos grupos do Sul, que agiam inescrupulosamente
no Acre em prejuízo de sua economia.
_
Em tom patético, denuncia a crise em que se debate. a economia acreana,
em conseqüência do bloqueio de crédito e das operações bancárias impostas
pelo Banco Central.
Com sUa reConhecida autoridade em matéria de Educação, revela que a
realidade educacional brasileira, hoje, é esta: estani.os pura e Sim.plesmente
transferindo para os 15 anos, aquilo que deveria ser feiTo aoS 7 anos de idade.
Lamentando o decréscimo anual das dotações destinadas à Educação, apela ao Governo que restabeleça os recursos orçamentários retirados do anexo da Educação e que se destinavam aos programas básicos deste Ministério.
Em um de seus últimos e mais importantes pronunciamentos, deu-nos
uma visão macabra da saúde em nosso País em conseqüência do desequilíbrio
entre o homem, o meio ambiente natural e o meio ambiente construído, ao
lado das precárias cOndições econômíco-sociaís em que Vive- a maioria do
povo brasileiro.
Refàindo-se recentemente à crise que eclodiu na previdência Social, teve
oportunidade de condenar a recusa do IAPAS em repassar às Secretarias de
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Educação dos Estados, o montante arrecadado das empresas, destinado ao
salário-educação. Com a mesma veemência condena o estranho e surpreendente desequilíbrio nas contas do Sistema Nacional de Previdência e AsSistência Social, ãté hoje não satisfatoriamente explicado, uma vez que as autoridades governamentais alardearam, não fazia muito tempo, um grande superávit nas contas da Previdência So_cial Brasileira.
Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi o homem Que o Acre e o Brasil
acabam de perder: sereno, manso, cordato, mas sempre pronto a profligar os
desacertos praticados contra os interesses nacionais.
Por todos esses motivos, tomada da mais profunda comoção, em meu
nome pessoal, em nome do valoroso povo acreano que ele soube tão bem
honrar e dignificar nesta Casa por três mandatos, em nome, enfim. da bancada do PMDB, de que foi ele um de seus mais conspícuos membros, desejamos, Sr. Presidente e Srs.. Senadores, reverenciar-lhe a memória nesta sessão
especial, estendendo neste preito de saudade e de reconhecimento todo o nosso pesar a sua excelentíssima esposa, Dona Aleydah Canto Correia de Sena e
a todos os seus dignos familiares.
Era o que a tinha dizer, Sr. Presíder1te.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador JOrge KUfUine;que"tãlarA pelo-Pa-rtídO DemocráticO Socúil.
O SR. JORGE KALLIME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr• Aleydah Canto Correia de Sena e demais familiares
do _saudoso Adalberto Sena.
Na sessão do Senado do dia 1_9 deste __mês, também a primeira do reinício
do período legíslativo, recebi do estimado Líder Nilo Coelho a incumbência
de encaminhar o pedido de suspensão dos trabalhos pela morte inesperada do
dileto companheiro Adalberto Sena, oc_orrida quando estávamos em recesso.
Conquanto dolorosa para miriha sensihilidade, tinha que corresponder a essa
missão, mesmo -poique- â ·anonimato e o-olvido não têm guarida nesta Casa,
especialmente tratando-se de homenagear um companheiro que soube dignificar o mandato e hoOiar as funções desempenhadas ·antes de chegar ao Senado.
Hoje, em-nome da Liderança da Maioria, retorno a esta tribuna, desta
vez para a grande reverênda que o S_enado tributa, em circunstâncias comO
esta, a seus membros desaparecidos, e de modo -especial a uma figura síngular
como foi Adalberto Sena, condoreiro da simplicidade e da cordura.
Embora ~em ligaÇões- istréitaS," conheci·o hã aproximadamerite trinta anos, quando se inclinou à política partidária, e o Acre viVia sob o regime de
territõdà, o-ríde resPifãÇãO~ pelO -piOJ)riO sistc:rita da éPoca, era ai'tifiCiái...
Seu comportilmento, quase franciscano; chamava atenção, pela sua ingenuidade. Posteriormente, jâ nesta Casa,--o-5-laços se estreitaram e aí pude aferir a sua .. perfor-marice" baseada no afeto às pessoas. Isso me fazia lembrar
S3:flfo A.gõ!úiflh:O:-~·Qtiem-tem ca-ridade nO -coi-:lção, seffipre tem -alguma coisa
para dar". Era assim o pranteado desta tarde, o Senador Adalberto Sena. Apesa~ de octogenário, não se preocupava e nem pensava na idade, e esse meu
tesÚ:munho ficou corroborado quarido juntos, em 1979, participamos em Caracas, Venezuela, da 66• lnterparlamentar e, nos momel)tos_de folga, conversávamos, sentindo eu qu-e 'i Sua vida pareCia estar nO-j)lenllúnio. ESsa filOs-o:
fia, ãdcitada para viVú, lem6Tava~-me 6 penSamento do poeta árabe:

a

"Quando vires um homem idoso e amável, moderado, 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".

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME - Ouço Y. Ex•
~O Sr. Aderbal Jurema --Sr. Senador Jorge Kalume, esta Casa, hoje,
presta uma homenagem a um dos parlamentares mais íntegros que por aqui
passaram. Como_ Presidenle da Comissão de Ed.uçflçào e Cultura d-o S.enado
Federal, não poderia deixar de apartear o discurso de V. Ex•, embora tod_os
nós já estejamos acostumados à seriedade_ e ao cuidado com que V~ Ex• ocupa
essa tribuna, tratando dos mais variados assunto~. E _agora, ao invés de ser o
Jorge Kalume .cerebral, é o Jorge Kalume coração, que vem evocar a figura
de um companheiro de representação popular para homenageá-lo. Senador
por três vezes. inspetor de ensino, sensível aos problemas mais delicados da
Educação brasileira, o nosso ilustre morto deixa, nesta Casa, não apenas a
lembrança de sua presença, mas sobretudo Q c:xemplo de como se representa
um Estado com dignidade, com eficiência e com in_teligência. Por isso nóS,
membros da Comissão- de EdLtcação e Cultura, pranteamos o_seu desapareci~
menta. Parece que· es-tou a Vê-to numa das últimas viagens que fizemos juntos
a São Paulo para visitar o parque gráfico da Editora de Victor Civita. Lã, ele,
com aquela discrição que todos nós admirávamos, fazia sempre perguntas

precisas, perguntas sábias para se inteirar da obra que estávamos visitando.
Na Comissão de Educação e Cultura os seus pareceres primavam pela sabedoria com qu-e enfrentava os mais variados assUntos e aqui, neste plenário,
era, sem dúvida, um dos mais ilustres membros das Oposições. Por iSso é que
levo, cm nome da Comissão de Educação e CUltura, através do discurSo que
V. Ex~ pronunc(a, levo o nosso abraço afetuoso de pesar à famílía do inolvidúvcl Senador Adalberto Sena.
O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Aderbal Jurema, o seu tes- _
tem unho tem um ~dto significado. Prinieü·O; porque foi colega do pranteado
desta tardt!, segundo, porque V. Ex', também como professor, externou o
sentimento que falaria e fala à alma de Adalberto Sena. Muito obrigado a V.

Ex•
O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex' um ãparte'?
O SR. JORGE KALUME -
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Pois não, com muita honra.

O Sr. Pas.ws Pôrto- Nobre Senador Jorge Kalume, o Senado faz muito
bem, ri esta tarde, e em silêncío, reverenciar a memória de Adalberto Sena. Se
outros motivos nU o houvesse, a singularidade_ desta Legislatura de ter morrido o mais novo e saudoso Senador João Bosco e o mais venerando e o mais
antigo. Senador Adalberto Sena, só este fato deixa a todos nós a convicção da
fragilid;,1de da \'.Íd~l humana, de quanto vale a cada um de nós cumprir o seu
dever, cumprir o seu destino. Para mím, Adalberto Sena foi um Senador dos
muis completos que conheci nesta Legislatura, trazia características pessoais
de um Senador pelo espírito de compreensão e de transigência, que·era uma
das cmacterísticas fundamentais de sua personalidade, e que deve ser de todos os Senadores. sobretudo nos instantes dificeís por que passamos em nossa
Pútria. Do nobre Senador Adalberto Sena guardei lembrança quando da última noite da famosu sessão das inelegibilidades: vi-o, aqui, oférecerido a su_a
saúdr.:. o seu esforço, a sua renúncia em favOr dos princípios que deTendia o
seu partido poHtico. Ele, que foi uni. dos arfífiCes da autonomia do seu Estado .. c serviu ao novo Estado do Acre com patriotismo, com isenção e com
lealdade. achou o destino que deveria levá-lo nos céus do Brasil, a caminho
do Estado do Rio de Junciro, como se estiveSSe, nãQU"ele instarite, saudando
toda a nossa Pátria no seu caminho para a eternidade.
O SR. JORGE KALUME-.,.- Muito obrigado a V. Ex• pelo seu aparte.
Suas palavras vieram corroborar essa homenagem justa à memória do grande
companheiro.

O Sr. Franco Montoro- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Concederei o aparte logo que terminar o
me-u mc.:iocinio.
Estou repetindo o que disse no dia primeiro~ -porqüe, na-verdade, estas·
pal<.~vms. na su:.1 pureza cristalina, refletem a personalidade de Adalberto Senu.

Eu mt.: pergunto se Adalberto morreu. Responderei com Isaías e Oseas:
""A Morte foi tragada pela Vitória (Isaías, 25,8). Onde estâ, 6
Morte, a tua Vitória? Onde está, ó Morte, o teu Aguilhão? (Oseas,
13. 14)."
Para pessoas como o Senador Adalberto Sena, a morte foi apenas física,
porque n sua ação, a sua conduta, o seu trabalho e o seu idealismo
perpetuaram-no e serUo sempre proclamados pelos que nos sucederem. E
criatur<.~s assim fortillecidus pela fé e que viveram para servir, IDe fazem recor~
dar Anatole France ao saudar Renan:
••Alcançaste a imortalidade a que aspiravas. Tudo quanto concebeste de bom e de belo perdura e nada se perderâ. Lentamente,
porém sempre, a humanidade realiza os _sonhos dos sábios.n
Ouço, com muita honra, o aparte do nobre Senador Franco Montoro.

O Sr. Franco Montoro- Tanto V. Ex', nobre Senador Jorge

~alurne,

quanto a Senadora Laélia, têm a felicidade de colocar, na sua saudação ao
nosso companheiro, uma nota que talvez seja a grande_contribuição que a sua
pussag_em por esta Casa e a ·sua memória hoje podem trazer aos trabalhos do
Senado Federal e à vida nac_ional, Adalberto Sena foi, acima de tudo, um ho~
mem bom. No tratamento de todos os problemas. na Comissão de Educação,
cm que fomos colegas- e lembrou, há pouco, o nosso companheiro, Presidente dn ComissUo ..:...:: a sua atuação sempre presente, pontual, preocupado
com o acerto nas questões, na Comissão de Saúde, ele era um dos que freqücntemnte alertavam a Casa sobre a importância de se dedicarem maiores
verbas :.t esse setor da vida social, pela importância básica na vida brasileira,
nos problenws que tivemos dentro da Bancada, a atuação de Adalberto Sena
em st!mpre n de um homem que trazia a solução da bondade, a solução adequad;,t, equilibrada. justa. Penso que tanto V. Ex• quanto a Senadora Laélia,

em suas ambas formulações, colocam com o devido destaque esta grande
qualidade que todos reconhecemos em Adalberto Sena, o que faz com que a
sua passagem ftque, para nós, c-omo um exemplO para solução dos nossos
problemas e dos problemas do País, e uma das qualidades mais necessárias
qual seja a preocupação com o bem comum, de que foi um exemplo a vida e a
atividade de Adalberto Sena.
O SR. JORGE KALUME- V. Ex' o disse com muita justiça e acerto.
Efetivamente, a passagem de Adalberto Sena por esta Casa foi itla-rC<ida pelo
trabalho, pela tolerância e, acima de tudo, pela bondade. Muito obrígado.

O Sr. Bernardino Viãna -

Permhe V.

Ex~

um aparte'?

O SR. JORGE KALUME - Pois não.
OS r. B'erflardino Viana- A figura mansa e pacífica de Adalberto Sena
destacava-se pela sabedoria e moderação. Contraditava os companheiros
com_ argumentos e não com a violência. Por isso mesmo, era querido e respeiR
tado não apenas no seio da Agremiação Partidária a que era filiado, mas também no seio do Partido adversário que tanto considerava.
Por seu intermédio, transmito aos familiares do homenageado e ao povo
acreano os meus sentimentos de pesar que são também os do povo do Piauí.
O SR. JORGE KALUME - Muito obrígado a V. Ex• e ao povo do
Piauí por esse registro de pesar à memória de Adalberto Sena.
Sr. Presídente, Srs. Senadores, o destino deu a Adalberto Sena, por berço
Cruzeiro do Sul, a cidade acreana mais ocidental do Brasil, cuja topografia
lhe dá um aspecto ímponCrite, tornando-a bela e majestosa como a castanheira - Bertholetia Excelsa -, transferindo para seus filhos todas essas suas
nuanças. Seus pais Oríg'inaram-se da terra de Iracema, "a virgem dos lábios de
mel", tão bem descrita por José de Alencar. O sol sobre a terra estorricada e
sem chuva, fez com que inuitos patrícios deixassem chorando o torrão natal e
busc~tssem outras plagas, onde sentissem um sol ameno e pudessem molhar-se
na chuva. Onde pudessem ver rios perenes; onde pudessem ver floresta e seu
verdor. .. Chorando e lastimando, sem nunca esquecer a terra de origem, parR
tiram, no século passado, de navio ainda desconfortável, enfrentando o mar
bravio e as dificuldades iniciais em Caffiocim ou no antigo porto de Draga,
onde o embarque representaVa uma temeridade. Para onde iam? Também igR ·
noravarn. Levavam no coração a imagem do Ceará, e no pensamento o desejo
de vencer e retornar ... Partiram rumo ao desconhecido. Era a decisão suprema pela sobrevivência. Chegaram. Onde estamos'? Extasiaram-se ante a selva
vasta e densa, com as chuvas intermitentes e rios caudalosos e perenes. Com a
obstinada característíca dos sofridos nordestinos, marcaram sua presença,
cofr(o escre_-v_era EmfliO Falcão:
..À sombra -impenetrável da floresta virgem, adormecida na
pletora da vida vegetativa, entre a imensidade do céu e a imensidade
das águaS"_,
Foi aí Qi.Je-~feus pais João Corrêa de Sena Júnior e Rosa Amélia de Sena
se radicaram; ao lado de OutrC?s bravos, ajudando a civilizar o novo eldorado
do mundo amazónico! No ambiente de Selva, de água, de sol e sob o signo do
cruzeiro do Sul, alguns anos antes do heróico Marechal Thaumaturgo de Azevedo fundar a cidade, em 1904, nasceu Adalberto Sena. Mas seus pais, de
larga visão, nesta terra t]tie já cOnhecia o comando do incansável cearense Agostinho Rodrigues Mâncio Lima, decidiu que o filho deveria estudar para
também servir à humanidade, dentro da ciência. E Adalberto faz o secundário-ra-ra do turrão natal. Em seguida vai ao Rio de Janeiro e, em 1925, se
torna médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade doBrasil, com apenas 24 ãnos de idade. De posse de seu diploma, não se deixou
prender pelos deleites que a velha metrópole oferecia, especialmente à juventude. Embora jovem, na fdade em flor;-já era precoce. Com a saudade dos
pais, do ambiente em que nasceu e com desejo de ajudar seus patrícios, retorna pela mesma trilha marítima-fluvial à cidade de nascimento e ali se tornou
Delegado de Higiene e Saúde Pública .. HUmanitário. bondoso e solícito, a
profissão era para ele um verdadeiro sacerdócio. Mas o seu ego o conduzia a
associar todo esse seu cabedal de conhecimento e outro ramo também altruístico:~ magistériO. Logo-se totnou-lnspetor de Ensino Securidário do MinistériO da Educação, passando a atuar no Rio de Janeiro e em seguida foi guindado ã Técnico de Educação. Mas a cátedra o atraía. Lecionou História Natural, Física e Químicá. Finalmente, galgou postos elevados no magistério,
até se aposentar em 1963. E sua tónica foi educar. Neste campo deu tudo de si
e nesta Casa atuou esmeradamente com pareceres, projetas e discursos.
O deroimento do Sena~or João Calmon, há poucos dias, vem reforçar
tudo quanto dissemos a respeito do saudoso colega:
"'O sonho permanente de Adalberto S_ena sempre foi a educação. Ser dada à educação não apenas a prioridade número 1, mas
lãmbém a prioridade 2 e 3, como preconizava Poincaré".
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No mesmo diapasão, foram os depoimentos dos nobres colegas Humberto Lucena, Bernardino Viana, Leite Chaves, Henrique Santillo e do Presidente Jacba.s Passarinho, enaltecendo a figura do nosso colega desaparecido.
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nome da Liderança da Maioria, na tarde de hoje, à memória do grande Adalberto Sena. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Congressistas, minhas
Senhora!i e meus senhores:

Tinha na sua virtuosa esposa Aleydah Canto Correa de Sena, com qüem
era casado há 50 anos, uma dedicada companheira eüis-pira:dOra. A morte dO
saudoso marido, embora tenha deixado um vácuo impreenchível, está recompensada pela estima que ele desfrutou em todos os segmentos da sociedade
onde se tornara conhecido, em virtude de conduta irrepreensível.
O poeta Al-Ghazzali já aconselhava:
"Vive como quisereS: és iriOrtal. Ama o que quiseres: um dia terás que abandoná-lo. Faze o que quiseres: receberás o equivalente
daquilo que terás feito"'.
Efetivamente, Adalberto Sena está recebendo a recompensa: o reconhecimento de seus concidadãos acrcanos e brasileiros e especialmente da pátria
à qual serviu com denodo. Acredito que, se Adalberto Sena ressuscitasse, repetíi'íiT-Cãstro Alves:
"Recomeço de novo o meu caminho
Do lar deserto vou seguindo o trilho .._.
Já que nada me -resta sobre a terra
Dar-lhe-ei meu cadáver ... Sou bom filho L.

As duas últimas Legislaturas têm sido muito severas para com o Senado
da República. Deste plenári9 vi, um a um, caírem vários, o último dos q_uais
essa figura admirável de Adalberto Sena, que acaba de receber aqui, independentemente de fifiaçõe.S partidilrias, o reconhecimento unânime dos seus
méritos de homem público.

A ilustre Senadora Laélia fez a pennanente ligaÇão entre o médico e o_ educador.
Quando ch~g~ei a este Senadot _errt_ l967, i:!Q~ _9 _encontrei; ele começava
o seu segundo mandato. Quando regressei, em 1974, como nos elegíamos pela
renovação do terço do Senado, ele pelo Acre e eu pelo Pará, encontramo-nos
novamente. Eu vinha do desempenho da função de Ministro da Educação eCultura. Por várias vezes, em conversa informal, trocamos pontos de vista
sobre a educação brasileira, o que me fez lastimar que, durante o período em
que tive sob a miiiha reSponsabilidade os ne"gócios daquela Pasta, não tivesse
estreitado mais os laços de convivência com Adalberto Sena, que certamente
teria aproveitado a sua experiência.
_A nossa ilustre colega também disse que ele fez uma oposição s-em radicalismos e sem submissão. Foi exatamenteassim que eu me acostumei a vê-lo,
mesmo quando eram apenas aqueles 7 a que se referiu o nobre Senador NelsOn Carneiro, porque dOs 20 orig-inais restaram 7 e elê era uma das figuras,
como lodos aqui salientaram, não apenas fre_qaente, mas assídua, não só no
plenário do Senado, mas no plenário do Congresso, quando a Câmara e o Senado se reúnem na Câmara dos Deputados.

O Sr. João Calmon - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Ouvirei com riiuíta honra.

O Sr. João Calmon - .Emiriente ·seriildof JOrge Kalume, aplfcamMse a
esta terra de dor e de saudade as palavras de um famoso escritor: "Não choremos Adalberto Sena: cantemos a·sua glória". Adatbefto Sena escolheu
glória-que não garante manchete, que não asSegura os largos espaços nas páM ginas- dos Jorrlais e das revistâs. E'fe se de"dicoti'com ~vCrdadeira obSessão a dois
problemas de transcendental importância; mas que não garantem grande PrO--jeçãO-aos que Os defendem: a edi.iCD:Çao e a saúde. Nã. Comissão de EducilÇ-ão
e Cultura e na Comissão de Saúde Adalberto Sena foí um batalhador inexcedível. DeixoU para tOdos nós uma mensagem que neD.hUm- de nós- esqueceM
rá, a luta pela obtenção de verbas vultosas para a educação. Quando no ano
passado foram cortados 86 bilhões de cruzeiros do Orçamento destinado ao
Ministério da Educação, foi Adalberto Sena Quem apfeserifou um-a emenda
procurando restabelecer esses 86 bilhões, através da utilização da reserva de
contingência. Não teve êxito a sua iniciativa, mas tocfos nós· assUmimOs Osolene compromisso de continuar nessa luta a-fim de qUe· eduC3.Ção tenha" finalmente a prioridade que até hoje lhe foi negada-. MuitO obrigado a V. Ex'-

a

a

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?

O SR._ JORGE KALUME- Ouço o nobre Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro- Eu queria, neste rnomerito, rião mais repetir as
palavras que aqui prof6ii quando manifestamos o nosso pesar pelo falecimento de Adalberto Sena, um daqueles sete que de 1970 a 1974 lutaram bravamente e constantemente contra os 59 da Maioria. Mas, quero lembrar que o
meu último parecer, como membro da ComiSsão de Constituição e JUstiça,
de que me despeço, foi exatamente dado sobre um projeto de Adalberto Sena,
mais um projeto de Adalberto Sena, sobre um aspecto pouco conhecido da
sua atividade; a sua preocupação com os filhos sem nome, com os filhos ilegítimos. Aquele homem bem casado, aquele homem de formação cristã ta"rit~ém se preocupava com o problema dos filhos sem nome, com o drama dos
que não têm um nome ou um sobrenome. De modo que o meu último- parecer, enviado à Comissão de Constituição e Justiça, e que serã ou não votado,
foi exatamente sobre um projeto de Adalberto Sena, recordando a memória
daquele grande homem que o Acre e o Brasil perderam.

O SR. JORGE KALUME- Efetivamente, V.~Ex• tem ra:ião. Adalberto
Sena tinha uma atividade eclétíca.- A tôi'lica de suas preocupações era a educação, mas ele se preocupava também com outros problemas, todos esses
problemas que afligiam e aiilda afligem a nossa Pãtria. Poftanto, V. Ex• presM
tou um grande depoimento que veio enriquecer a homenagem que fiz, em

Posso vê-lo ainda, sem esforço, ao fundo do plenário da Câmara, sempre
acompanhado do Deputado Nabor Júnior. Sempre presente. E posso vê-lo,
quando o fui Líder da Maioria nesta Casa, como um oposicionista, precisamente como lhe traçou o perfil a nobre Senadora Laélia de Alcântara, sem
submissão, mas sem radicalismos. Era daquela parcimoniosa espêcie de homens qUe radicaliza idéias e não radicaliza posições.
A Mesa a que tenho a honra de presidir se associa às homenagens que
hoje foram novamente prestadas, só que agora em caráter especial, à memória do nosso saudoso companheiro.

Eu diria que ele já teve o julgamento dos seus contemporâneos. Poucos são
os Senadores que resistem a três eleições sucesSivas para o Senado da República. E estou--certo que o julgarriellto dos pósteros confirmará o dos coeM
vos. Permanecemos todos com a imagem física de Adalberto, sereno, mas firme nas sUas _convicções~ Eu até discordaria muito dessa colocação de tanta
mansidão. Mansidão de coração, sim, rilansídão de atitudes, não. Era um homem que debatia com veemência, na sustentação dos pontos de vista em que
ele acreditava. E por isso mesmo, de minha parte cresce a homenagem que lhe
presto, porque sempre militamos em campos opostos.
Creio- que- tOdos os oradores nesta tarde salientaram aspectos que se
compõem numa tessitura cuja harmonia-é Perfeita rio julgamento do nosso
companheiro. E vê~lo-emos sempre, sentado ou em pé- de pê, na sua postura moral; sentado, e tranqUilo, dando quorum, discutindo, presente, fazendo
sustentar o que ele admitia que era a verdade e o que era melhor para este
País.
À Sr" D. Aleydah Correia Gomes Sena e· aos familiares de nosso prantea~
do companheiro renovo os profundos sentiinentos do Sena-do Federal.

Antes de encerrar esta sessão, devo comunicar à Casa que através da
Mensagem n'i' 5, de 1982, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Mauro Sergio da Fonseca Costa Couto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil jui1to à República Popular de Angola.
Para apreciação da nlatéria, a Presidência co"nvoca -sessão extraordinãria
a realizar-se hoje, às 16 horas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está encerrada a sessão.
(Le1-·anta-se a sessão às 15 horas e 38 minutos.)
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ATA DA 16~ SESSÃO, EM 16 DE MARÇO DE 1982
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46ª Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRES!Df:NCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO

ÀS 16 HORAS, ACHAM-SE PREYENTES OS SRS. SF:NADO!I.ES:
Laélia de Alcântara - Jorge Kalume- Eunice Michiles - Evandro
Carreira- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire -José Sarney - Alber.to Silva Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro
Benevides - Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto
Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz CaValcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
- João Calmon - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto - Hugo Ramos Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Amaral Furlan -Franco Montoro- Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lãzaro Barboza- Gastão
Müller- José Fragelli- Mendes Canale~ Saldanha Derz1- Affonso Ca·
margo -José Richa- Evelásio Vieíra- Jaison Barreto- Lenoir Va_rgas
- Paulo Brossard- Pedro Simon-:_ Ocíâvíó__ Ca(doso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
compareciinento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus ihidainos noSsos trabalhos.
Sobre a mesa, projetes de lei qUe Serão lidos pelo Sr. I9-Secretârio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• I8, DE I982
Fixa valores às bolsas distribuídas pelo Programa Especial de
Bolsas de Estudo (PEBE), e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. (9 O COiiS_elho administrativo do Programa Especial de Bolsas de
Esludo (PEBE), fixarâ, anualmente, os valores_d_as_ bolsas de estudo distribuídas a trabalhadores sindicalizados e seus_ _dependentes.
Art. 29 .As bolsas de estudo deverão ter o_mesrno_valor fixado para as
anuidades da rede particular de ensino, ti.as várias regiões do País.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposíções em contráiío.
Justificação

O Serviço Especial de Bolsas de Estudo (PEBE) tem por finalidade propiciar eiisino -a Trabalhadores sindicalizados, empregados de entidades síndicais, de todos os graus e categorias, seus filhos e dependentes nas quatro últimas séries do 19 grau e cm todas as séries do 29 grau, bem como no ensinO superior em carreiras prioritárias, seja atravéS de bolsas de estudo ou sob modalidade outra de apoio financeiro julgado mais conveniente.
As bolsas de estudo constituem auxílio ao custeio das despesas essenciais
à educação, aos gastos de alimentação, material, vestuário, transporte, assistência ni.édica e odontológica:. No entanto, atualmente, o conselho administrativo, que é órgão mãxiino na organização do J?EBE, decide sobre o montante da bolsa a ser concedida a cada candidatoJ~ndo _em vista aS suas necessidades e os critérios estabelecidos solucionado os casos controvertidos.
Esse critério nos- parece muito sUbjetivo, razão pela qual achamos que as
bolsas deverão ter o mesmo valor fixado para as anuídades da rede particular
de ensino nas várias regiões do País, vez· que quem fixa o valor das anuidades
é o próprio Governo.
Sala qas Sessões, 16 de março de 1982.- Nelson Carneiro.
>ts ComisSões-de Constituição e JustiÇa, de Educação e Cultura e
de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I9, DE I982
Dá nova redação ao artigo 370 do Código Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Art. 370 do Código Civil passa a vigorar cõ·m a seguinte redação:
"Art._3?0. Ninguém pode ser adotado por duas pessoas, salvo
se forem marido e mulher ou se comprovarem existênda de vida em
comum hã mais de 5 (cinco anos.)"
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data_ de sua publicação.
Art. 39 _ Revogam-se as disposíções em contrãrio.

_.!u!_tifii:ação

"Por que negar a pessoas que há muitos anos vivam em estado de concubinato, digno, honesto, cercado de respeito, o direito de adotar CJiancas?
Acentuando que as mesmas razões. de ordem jurídica, económica, social
ou moral que militam em favor de tantas modificações tendentes a amenizar
os rigores de uma legiSlação acentuadamente preconceituosa, quanto ao reconhecimento de filhos _fora do casamentQ, a direitos da companheira não casada, etc., fazem que, no momento, seja aceitável e mesmo compatível a extensão do direito de adotar a duas pessoas que, embora não casadas, tenham
vida comum regular. "(Antonio Chaves - Adoção, Adoção Simples e
Adoção Plena - 2• edição -_Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
1980.)
.
.
.Com o surgimento da Lei n' 3.133, de 8 de maio de 1957, ficou profunda·
mente alterado o conceito de adoção em nosso país o qual, de acordo com o
Código de 1916, encarava a adoção como o instrumento legal para substituir
os filhos àqueles aos quais a natureza havia negado.
Com a lei 3.133, entretanto, a adoção adquiriu um conceito mais ainplo e
abrangente visando dar ao menor melhores condições de vida, tornando~se
um ato de Caráter assistênda.I à criança abandonada.
Hoje, 25 anos ã.pós, e pela evolução natural da lei, é chegada a hora de
aperfeiçoarmos ampliarmos o- conceito da adoção, abrindo as suas portas a
um maior número de pessoas e desta forma oferecendo ao menor carente melhoreS condições para sUa- sobrevivêricia.
Sendo que cada caso de adoção depende de decisão judicial, sendo portanto estudado em seus mínimos detalhes, fica eliminada a possibilidade de
uma adoção leviana por parte de casais que, vivendo em comum, não tenham
uma união duradoura. Mesmo porque, após cinco anos de vida em comum,
achamos jã está C:Stabel'bcido um am-adurecimento Profundo e uma consciên:.
cia mais am-pla dos valores- dO ser humano, por parte do casal que, mesmo
fião sendo casado, cOnvive como Se o fosse.
itrge estimular a adoção
nosso país. E este estímulo deve começar
pela lei, abrangente, aberta e accessível a todos os que, por amor, solidariedade e sentido de assistêncía à criança ab.andonada. busque trazer para o recess_Q do seu lar aquele filho_ que tanto deseja, dando-lhe a assistência, educação,
orientação e amparo qUe Sãó fundamentais para a boa formação de todos os
cidadãos._
Certa de que esta Casa saberá melhorar e aperfeiçoar este projeto,
entrego-o c_onscie_nte que o mesmo merecerá ter a sua aprovação, para beneficio de muitos menores que agora se encontram no abandono.
Sala das Sessões, 16 de março de 198Z. _.,. Lat!lia de Alcântara.
LEGISLAÇÃOTITADA
CÓDIGO CIVIL
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"(À ComisSão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os projetos que vêm de ser
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men_sa_gem n9 5, de 1982 (n9 65/82, na cri~
gem), de 25 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Sr. Mauro Sérgio da Fonseca Costa Couto, Ministro de Segunda
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de embaixador do Br~sil juntó à República Popular de Angola.
A m~té~ia constante da Pauia da presente sessão, nos termos da alínea h
do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta.
S_olicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna-se secreta às 16 horas e 15 minutos e volta a ser
pública às 16 horas e 20 minUtos.)
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Hã oradores mscritos.
ConcedO a palaVra ao nobre Senador Nelson -caritéiro.- - ~
o

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.f- Si.
Presidente, Srs. Senadores:
Os acontecimentos registrados no Rio de Janeiro, onde uma empresa
teve depredada parte de suas instalações, pelo fato de não existíieirúLS-vagaS
de empregos esperadas, são bem o retrato do desespero que está se apossando
de parcela considerável de nossos assalariados, que desempregados, jã estão
tomando atitudes descontroladas.
A política econômicõ~financdra do -Governo;-qut!-eSiâ ieva~ildo as pf:quenas e médias empresas à falênéia, quando lhes retíra Ciipa-Cid3-de de manter
um razoável capital de giro, é a única responsáVel p'or esSe estado de d6iesperança, críando a figura do subempfegO- e Hquídando-Com a, classe médiã, suporte da sobreviVência de indústrias co-mo a autorribbilísiica," de-eletrodOinésticos, etc .• etc. e que hoje estão com sua caPàddà"de de pr-Oduç·ã-0 red.i.lzida· a
talvez metade, graças ao achatamento salarial impo-Sto a todos aqueles que
·- ·-- · - · ··
· ··
percebem mais de 5 saláriOs minimos.
Iremos à miséria se co:Otiiiliã:r a·atuarpõlltíca·da área ec6Ttôn1ica. ESúimos entre aqueles que estranham a baixa dos índices de inflação e do custo de
vida quando os juros aumentam, os gêneros de primeira necessidade sobem
todos os dias, as firmas fecham, as escolas p.irtiCulares dispensam profeSSores
porque-inún1:eros pais não podem coiltinuar com seus filhos em escolaS p:igas,
o povo já toma menos leite, come menos carne e Pão.
Enquanto o desemprego aumenta, as fábricas e firmas Comerciais cerram
suas portas. o Govern~o não Se interessa· em íri-ttilarit'àr OSig1.ir0· DesemPrego,
cujo projetO di nossa a-iit<:iifi-agUãl-da, como o que protege o's ÍdrisOs e- iriuitos
outros, o sinal verde do Palácio do Planalto para poder se transformar em lei
e amenizar esses males, por enquanto, controláveis.
--Apelo ao Senhor Presidente da República no sentido de autorizar sua assessoria parlamentar a liberar a aprovação desses e outros projetas de autoria
de parlamentares, que se transformados em lei poderiam colaborar para asolução de muitos dos graves problemas que afligem nossos assalariados e os
pequenos e médios homens de negócio, localizados na indústria, no comércio
e no meio rural de nosso PaíS. (Muito bem!)

a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Cunha Lima.

Concedo a palavra ao

O SR. CUNHA LIMA (Pronuncia o seguinte ~discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Realizou-se em São Paulo, exatamente no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, de IS a 24 de janeiro-passado, a II FENAÇÚCAR- Feíra Nacional da Cana-de-Açúcar.
Esse certame, eminentemente técnico, reuniu- n-a cãpital paulista 185 expositores abrangendo o que há de mais representativo na áreá dos fabricantes
de máquinas leves e pesadas, veículos, equipamentOs e peças para os setores
alcooleiro e açucareiro do Pafs, além de usinas de açúcar, destilarias, fábricas
de embalagens e outros ramos empresatiais- afinS.
O conclave demonstrou plenamente os avanços realizados pelo País no
aprimoramento da agroindústria do açúcar e sobretudo o que jâ se conseguiu
fazer no campo da produção do álcool, como fonte alternativa de energia.
Ao lado do aspecto visual que maravilhou a quantos compareceram ao
Anhembi no período da II FENAÇÚCAR, tão imp:i-eSsionante foí a amostragem do desenvolvimento tecnológico desse setor industrial, uma outra va!iosa ·
contribuição- foi prestada pelos realizadores da Feira.
Refiro-me ao Simpósio promovido durante toda a semana, dedicado exclusiVamente_a temas ligados à produção de açúcar, álcool e outros produtos
da cana-de-açúcar.
Altas autoridades ligadas ao setor prestigiaram- 6 eirtj:;feendimento,
como o Exm~' Sr. Ministro- das Minas e _fn_ergia, nosSo colega César Cais e o
Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, Dr. Hugo de Almeida.
Registro, com satisfação, a realização des~a Feira, Sr. P~es~d_ente, pelo
que ela significa para o progresso econômico do País e também para saudar o
seu idealizador, o joyem empresáriO paraibano Nilso Farias.
Nascido na minha cidade de Campiit3 Grande, desde cedo Nilso Farias
demonstrou ser um jovem dinâffiico e criativo.
Radicado há váriOS arioS-ein Minas GeraiS, depois de um breve estágio
em Fortaleza, sempre promovendo feiras. exposiçõeS-e outi"os eventos promocionais, o titular da Firma Nilso Farias ComérCio ~ Empreendimentos
Ltda., chegou à capital paulista e ousou realizar no Anhembi, a II FENAÇÚCAR, sua primeira- proriloção no -grande Estado de São Paulo.
Colocado agora entre os principais empresáriOS desse gênero, pois· ao
Anhembi só chegaram as organizações de primeira grandeza do setor, Nilso
Farias está projetando outra importante realização. Trata-se <ta Feira do
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No~d_es!e ~~ Sãq__Paulo, _ ª- t fEN-~_SP,_qu~ _buscará__9-emonstrar ao empresariado PauHsia, a "ã.tualidade e as potencialidades da nossa regíão, que embora
sofiída e sa~rificada, tem muito o que mostrar e sobretudo o que ofe-recer.
Era o quetinh_a a diz~_r. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pass~arinh~)-- Concedo a palavra ao
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Conheci cio_ desde os mais_remo_!~ ~~~p_os, o_ petróleo decerto acendeu
moirões- nas _caÇadas_ noturnas_ do h_omem_ primitiyo e o primeiro livro_ da
BíbiiU, o Gêilesis, fala dele, quando diz qtie Noé-calafetou sua arca~ por fora e
pqr _den~ro, com betume.
-- - Conhecido há cerca de cinco mil anos pelos povos ~a Mesopotâmia, tanto s~rYiu parã unir oS blOcos das pirâmides, como fora _empregado nas coluR
nas dos Jardins suspensos da-BabilôÕiã-..A~_sim, _atr~vé~: <J-'?S__ mjlêl}igs_..~ptadº.!l flo~_d? ~erra_, ou_ m_J?dernamente
a~r.<n~s:-~4'?.~~s suª~ e!}t~a!i!!~~:!_~é_-ª_e_fe l'f!!! m~os_d~_profundid~de,_ esse.combustível fóssil_ tem acoiT!panhado os passos do homem, transformado, depois
do motor a e~plosão, num dos recursos fós_seis mais necessários, como fonte
t;:nergética e impulsionador dos transportes.
Suas aplicações, jã mi. Antigüidade, eram diversas: nas construções de
pedra, na iluminação doméstica, para alimentar as forjas ou para embalsa~
mar os mor~os, mi pavimentação de estradas, _ou para incendiar os ac_ampam~n.t.P~ !fiirftigQt- ·~Irt. arma;s- d~ a~regt_C1S§<?. T~ri].b~m os povos americanos o
conheç_er_am. e vúiadas foram suas aplicações. Há informes de que os chine-ses, há milênios, conseguiram retirá-lo de mil metros de profundidade, utilizando bambus, enquanto seus contemporâneos ocídentais iam colhê-lo nas exudações da terra.
Esse precioso óleo também aflorou, a apartír do século passado, na
França e nos Estados Unidos, tendo sido minerado em 1742 na Alsâcia.
. A primeira perfuração a-mericana Coin _o_objetivo de encontrá-lo data de
18-59 quando o CeLDrake o .colhe_u em TLtusvillc:, na Pensilvânia, a uma proR
fundidade de 22 metros.
Aquela descoberta mudaria a face do mundo e, jã no início deste século,
·o petróleo tornaria o lugar do carvão_como o mais importante cobustível,
sul?stituindo o óleo de bal~ia na ilumin~ção, enqua_n~o a invenção do motor
de explosão, no fim do SiculO passado, transformaria a indústria petrolífera
na maís importante, dando grande impulso à revolução tecnológica da energia e dos _transportes.
No iriícío do século, a produção mundial era de mais de 400 mil barris/M
dia, aparecendo a Rússía e os Estados Unidos como os maiores produtores,
totalizando 379 mil barris de 159 litros por dia, figurando, com cotas inferíores a 7 mil barris/dia, a Polônia, a Rumânia, o Japão e o Canadá.
Depois da i" Guerra Mundial, surgiam como produtores o México, a
Venezuela e a Alemanha e, em 1920, seu consumo já havia-superado o do carvão ..
Geólogos e· geofísicos, com suas pesquisas, contribuíram para a melhor
localização de jazidas e, em 1930, surgi~ a indústri~-petroquímica, imjmlsio- nando o refino, enquantO as estradas _exigiam cada vez mais a pavimentação
asfáltica.
Com a 2' Guerra Mundial, incrementouRse o consumo, graças ao desenvolvimento da aviação -e--le mllltiplic3ção dã tonelagem dos navios.
Desco_bria-se petróleo abundante no Oriente Médio, no N arte da África
e nas plataformas continentais, vendendo-se, entre 1950 e 1973, o produto a
menos de dois dólares o harril.
A crise energética

Tão barato era aquele combustível, que muitos países, como o Brasil,
passaram a fundar o seu desenvolvimento no transporte rodoviário, do pro_d_uto_extraindo tanto_o asfalto como o óleo diesel e a gasolina, além de inúmeras aplicações iOdustriaíS -dos subprodutos da indústria petroquímica.
Os tecido~ produ~idos à _!)ase de sucedâneos de petróleo safam mais baratos do que aqueles de fibras, como o algod_ão, o rami e o linho.
Enquanto isso, sob regime de concessão, as multinacíonais extraíam o
petrõ"leo nas diversas partes do mundo._
Mas, em 1960, surgia a Org-3niz?ção dos Países Produtores de Petróleo e.
U anOs d.epois, a OPEP, a partir do con-flito ârabC-israelense, resolveu utilizar aquele combustível como arma política.
Como conseqüência;'o preço de um barril de petróleo, que era de um
dólar e cinqUenta centavos em 1972, elevava-se a 32 e 35 dólares em 1981,
crescendo mais de vinte vezes em menos de dez anos.
Essa reversão foi principalmente negativa para os pafses importadores
que, como o Brasil, tinham dado ênfase ao transporte rodoviário, incrementando notadamente a indústria automobilística.
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Enquanto is.so, anunciava-se o esgotamento das jazidas na primeira metade do próximo século, o que, evide-ntemente, é um exagero.
Pode acomcc.cr, pura c simplesmente, que ele seja encontrado em camadas gcolúgicHs_ cada vez mais profundas e se, atu~lm~nte, a _exploração de depósitos a mais d~ cinco mil metros de profundidade é-antl--icOn-ômica, talvez
não o seja, dcr.trn de dnqüenta anos, a dez mil inetros -de prófün-didade-.
No ~1so bra.sileiro, o petróleo não aflora, co-mo aconteceu na Alsâcía, no
Oriente Ml:dio. nos Es-tados Unidos, no México ou na Bolívia.
Uc j<i tcm sido encontrado à profundidades de quase cinco mil metros,
mas, mesmo assim, mostra-se econôinica a sUá exploração.
Serviu, também a alta do petróleo para o desenvolvimento e busca de outra~ fontes d~ energia, capazes de substituí-lo e, no caso brasileiro, estamos
en<.:ontr:.mdo combustível sucedâneo no álcool-motor, que permite a útiliZ<H,:ào de rel!u_rsos naturais renováveis, ao-mesmo tempo em que prOpicia a
ampliuçào das fronteiras agrícolas do País.
Mas, enl!ontrado em profundidades Variáveis, de duzentos a sete mil metnls, o petróleo ainda tem um largo papel a desempenhar na economia mundial, dentro de um século.
Porque, se há fontes de energia que o substituam, nenhum produto, até
hoje, forneceu tantos subprodutos em escala industrial, de tecidos a remédios
c alimentos, do asfalto_ ao gâs de iluminação.
Sua moderna exploração científica data de 1925, nos Estados Unidos,
quando ()S geólogos identificavam aS- bacias sedimentares ma_is propícias àjaJ:ida petrolífera, pois se só elas o depositam, nem todas acusam a sua prescm,·a.
Hoje, utiliz<.t-se até a aerofotogrametria para a pesquisa geofísica das formações rochosas. com apelos à gravimetria, à magnetometria e à sísmica.
lnrestimento dispendioso
Identificados, pelos dados geofísicos e geológicos, os poSsíveis depósitos
subterrâneo::; do óleo, quando se inicia a perfuração nirigUém tem certeza de
encontrar-se um reservatório.
A pcrruração é. sempre, uma explOração a risco, poiS pode-se encontrar
petróleo, mas não em quantidade que justifiqUe a eXPloração comercial da jazida.
O trabalho de perfuração é delicado, demorado e caro, mobilizando equip:.tmcntos pesados e de alto custo, dezenas de profissionais altamente especializados, engenheiros, eletricistas, mecânicos, sondadores, soldadores principalmente um pusher. técnico de comprovada experiência, que praticamente
dirige a operação.
Exigem-se de cinqUenta a cem homens para cuidar de uma sonda perfura_dor_a, que trabalha, ininterruptamente, durante 24 horas por dia, para atender à programação, de SOO a cinco mil metros.
São empregadas, nas sondas, brocas de tungstênío, capazes_ de penetrar
nas rochus mais duras, ou então de diamante.
Essa dureza é variável, havendo casos de perfuração de quinhentos metro!; por dia, ou de apenas dez metros, como acontece na região do alto Juruá,
no Amazonas.
Se as brocas têm uma duração mêdia de 40 horas, o Brasil jâ conseguiu
tipos cap:1z-es de trabalhar quatrocentas horas. _
A PETROBRÁS explora o petróleo tanto no_ continente como na plataforma submarina e, nos últimos dois anos, vem melhorando o seu desempenho, embora as empresas detentoras de contratos de risco não tenham obtido
êxito, até hoje.
Nesta narrativa devemos incluir uma velha reivindicação nossa e de outros parlamentares.
O royalty pago pela PETROBRÃS aos Estados e municípios produtores
deveria incidir sobre o preço real do petróleo produzido, bem como sobre o
petróleo extraído da plataforma submarina:
A Bahia, que sempre produziu a maior quantidade de petróleo nacional,
foi ultimamente ultrapassada pela produção tia Bacia de CarilpoS, em iaZão,
não apen11.;; das novas descobertas, mas por seus poços estarem diminuindo o
volume d~- sua produção.
Noss. ~:stado tem sido injustiçado com o pagamentõ de um baixo royalty e que incide sobre um preço aviltado do petróleo do nosso solo.
Baâas set;~- ,-,~tmtares
Calculu-se a área das bacias sedimentares brasileiras çm cerca de quatro
milhões de quilômetros _quadradOs, dos quais oitocentos mil na plataforma
marítim<.:
A última estimativa sobre as bacias terrestres dava o Paraná com um milhão de ql.ilômetros quadrados; o Maranhão-Parnaíba, com 700 mil; o Alto
Amazona·: com 600 mil; o Médio Amazonas, com cem mil; Marajô-Badajós
com 150 ntil; Pe!otas com 45 Q'J.il e os restantes na Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e Espírito --Santo.
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Das bacias marítimas, a mais importante é a de Santos, com· mais de
200.000 quilômetros quadrados; seguindo-se a foz do Amazonas com 149 mil,
Pelotas com 120 mil; Maranhão-Pará com 90 mil, Bahia-Sul-Espírito Santo
com 72 mH; Rio Grande do Norte com 16 mil, além de ocorrêndas -em Alagoas, Sergipe. Bahia Norte e Recône<avo-Aimada.
Na plataforma marítima, a lâmina de água estã entre 200 e 2 mil metros,
utifizaildo-se plataformaS -de aço ou- navios-sonda.
A maior lâmina vencida, de cerca d_e 300 metros, foi a Bacia de Santos,
pela Exon, enquanto as zonas de maior interesse. no Nordeste se situam as lâminas de água até uma profundidade de 200. metros.

Produção e Consumo
O consumo do petróleo no Brasil vem sofrendo, a partir de 1954, constante incremento, mais notãvel a partir de 1979, enquanto a produção, depois
de apreciável aumento entre 1957_e 1965, reduziu o seu crescimento, aumentando a nossa dependência de 61,4% em 1967, para 84,9% em 1979, notando-·
se, no último biênro, melhor desempenho, que pode ser ultrapassado este ano.
Em 1954, a PETROBRÁS produzia i.7Ú barris, enq~anto irnportãvamos 159 mil barris diários numa dependência de 93,3%.
Já em 1967, importávamos 385 mil barris enquanto produzíamos
I48.684.
Se, em 1974, a produção superou os 182 mil barris, a importação foi de
825 mil barris, numa dependência de quase oitenta por cento.
Os inveStimentos têm sido sempre crescentes, de 155 milhões de cruzeiros
em 1954, para mais de 29 bilhões em 1979 e cerca de 57 bilhões em 1980.
Já se espera, para este ano, uma média diária de produção nació-nal aci~
ma de 250 mil barris, representando um incremento de 11,1% sobre a pro~
dução do ano passado, quando ultrapassamos os 223 mil barris.
Enquanto isso, deverá operar uma trinacional, compreendendo a PETROBRÁS, PEMEX, do México e PETROVEN, da Venezuela, ultimandose as providências jurtdicas pai'a a sua constituição, que deverá estar completa ainda neste semestre.
Visa-se, com essa empresa, à troca de tecnologia e ao intercâmbio de in~
formações, úteis aos produtores de petróleo na América Latina.
O Ministro César Cais já anunciou que a trinacional poderá operar também na África, onde vários países prefei'enfCOii.tratar empresas estatais para a
prospecção de petróleo em seu território, tanto mais quanto a nova empresa
se dedicará também a refino, assistência-têcnka e formação de mão-de-obra.
Esperamos que este ano o Brasil reduza sua dependência em relação ao
petróleo, não só pelo incremento de sua produção, bem como da diminuição
da importação.
A conta petróleo, em nossa balança comercial, na qual previa-se um dispêndio de mais de 10 bilhões de dólares, poderá ser reduzida para 9 bilhões
ou um pouco mais, mas diminuída mais ainda se-computarmos nossas exportações de derivados de petróleo. Poderemos ter alguma coisa abaixo dos 8 bilhões de dólares líquidos como despesa final da conta petróleo.
A PETROBRÁS vem, acertadamente, aplicando grande parte dos seus
recursos na prospeCçãO. Quanto ma1s sondas perfurarem nossos solos menor
será nossa dependência neste setor.
A PETROBRÁS Distribuidora faturou, no ano passado, a média de quinhentos milhões de cruzeiros por mês, dispondo de 29 depósitos próprios, 34
de armazenamento conjunto e dez empoo/, além de 72 em aeroportos e bases
aéreas, 35 postos de entrega e uma capacidade de tancagem de um bilhão, 580
mil e 851 metros cúbicos de combustível.
A empresa tem uma renda bruta -média anual de um bilhão e quatrocentos milhões de dólares com a exportação de derivados de petróleo.
Enquanto isso, o lucro por ação da PETROBRÃS, nos primeiros ·nove
meses do ano passado, chegava a cento e trinta e um por cento, quase o dobro
da taxa innacionária.
Encerrando o ano- de 1981 com quase duzentos e cinqUenta mil barris
diários, a previsãO mais pessimiSta eS-pera, afê 1985, uma prOdução superior a
quatrocentos e cinqUenta mil barris diários, ó equivalente a quase cinqüenta
por cento da importação.
O desempenho da PETROBRÁS e do PROÃLCOOL, do carvão, da exploração da biomassa, das energia eólica e Solãr, podem autOrizar-nos aprevisão de que, até o fim desta década, teremos conquistado a auto-suficiênc;ia
energética que tanto perseguimos.
Era o que tínhamos a dizer. (l'rfuito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não há mais oradores inscritos.
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Nada mais havendo que tratar, encerro a presente sessão designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981
-Complementar (n9 I 68/80- Complementar, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto~ lei n9 406l de 31
de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direitO tributário, e dâ
outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a !.35b, de !981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça,·
- de Economia; e
- de Finanças.
2
Votação, em primeiro tui-nô, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe Sobre a concessão de a~
posentadoría especial para o comerciárlo, na forma que esp-ecifica, 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 S"enado n9 .329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Liiria;-que modifica dispoSitiVO- da Con~
solidação das Leis do Trabalho, para o finfâ6 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 juridicidâ.êle;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças. favorável.
4

Votação; erri pl-ímeiro turno, do" Projeto de lii"do Sen-ado n9 1_64, -de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que_declara o Mã.reChal~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
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição c Justiça.
5

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho~ que dispõe sóbre _a_aÇão dC alimentos, tendo
PARECER, sob n• l.l45, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Ju~Oça, pela constitucionalidade, jurídicidade e, no
mérito, favorável.
-6
Votação, em prímeiro furna, do ProjetO.-de Lei dO ·seiúido ·nq· 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneir(i, que acrescenta dispositivos à
Lei n.., 5.48.0, de 10 de agosto de 1968, disciplinarido o pagamento do 139 sa~
lãrio devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucioilalidade e juridícidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
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
o9 6.718, de 12 de novembro-de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 al,!:l3, de 1981, das ComisSões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
-de Sen·iço Público Cú'il; e
- de Finanças.
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(Dependendo da votação do Requerimento n9 33, de 1982, do Senador
Humberto Lucena. de adiamento da discussão.)

8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado o9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
c_ontábil 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 Cfvil, co_ntrãrio; e
-de Economia, favorável, com as _J~mençl_;IS de n9s 1 e 2-CE, que apre~
senta~

~(Dependendo da votação do Requerimento no 35(82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta~se a sessão às 16 horas e 55 minutos.)
DISCURSO PRONUNC!ADO~PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÀO DE I 1-J-82 EQDE; ENTREGUE ÀREV!SÀO DO ORA.
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.'
ÓSR. JOSJ:: UNS (Para ~ma com~~icaÇão.)- Sr. Presidente,Srs. Senadores:
R-ecebi um telex do QovernadorA~y Valadão que me parece importante.
Por i"sto, passarei <1 lê~ lo neste PlenáriO~ ·na que rilais- Tnferessa.
É o segutrite:
Exm~ .. Sr.
Senador José Lins
Senado Federal
Brasília - DF.

Ó me~ G_overno, dentro d9 seu Plano de trabalho, se propôs
dotar o Estado de Goiás de uma -malha viária capaz de incrementar
a produção agropastoril, hortfgranjeira e' extração dás riquezaS minerais. Para tanto, busquei apoicdinanCeiró junto a organismos internacionais de crédito, procurando encontrar uma entidade que fi. nanciasse parte do programa a juros maís baixos. Realizados, os
conta tos, concluiu-se que a melhor oferta era a do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que já havia finaricia:ao· pi'ogra~
mas desse gênero para os Estados do Paraná e Santa Catarina. Des~
sa forma foram irticiádos os entendimentOs, elaborados os projetas
de engenharia ·e estudos de viabilidade econômica, com o referido
estabelecimento de crédito aprovando, dentre as rodovias apresentadas.
"Aq\iCias que se enquadravãm dC:alirO- da" política de emprêstimõ
do BID, ou seja, _as obras de maior alcance sócio-econômico. Os-tre~
chos rodoviários que íntegram o ''Programa de Rodovias Alimentadoras" foram escolhidos dentro orientação do BID, pois atenderão
a_ municípios que estão entre os maiores produtores agro pecuários
do Es~ado_~_que poderão duplicar sua produção, se lhes forem dadas condições de escoam-éilto. Face a grande importância
econômicO~Social desse programa e à vista do telex encaminhado
pela representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento
_no Bras-il, cujo teor é_ o seguinte: ~'Rio d"eJaneiro, março, 3, 1982Exmo.S.r. Ary__RibeJ(O Yal.adão_:-::_DD~ Gov_ernador do Estado de
Goiás -_doiania- referência emprêstimo 406/00~BR~Rodovias
Alimentadoras Goiás - agradeceríamos tomar nota prazo assínatu(a c_on~rato empréstimo e garantia vencerá 18 abril próximo sendo
difícil díretoria Banco considerar prorrogação prazo novamente",
solicito de Vossa _Exc_elência_ 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_autorização formulado pelo Go~
verno de Goiás para contrair aludido empréstimo junto BID, destinado dar suporte financeiro realização programa de suma importância desenvolvimento meu Estado. Certo de poder contar, mais
uma vez, valioso apoio V. Ex_• para a_ ~Çl_l_!.lção problemas Estado
-Goiás arlteCipo agradeCimt!ntOS_e_ renovo~lhe protestos mais alta es~
tima e cçn~deraç~o. __Atencios~s _Sal!-dações. - Ary ~ibeiro _YaladãÕ, Gov-efrlaciOr dO-ES-tãdO. - - -Sr. Pr'esidente, como este caso do Governo de Goiãs há inúmeros outros
Estados na mesma situação. Todos sabemos qqe o BIDé uma agência de desenvOlvimento que age juiltO aoS países mais necessitados. Os seus emprésti~
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mos são feitos a longo prazo, em geral de 20 a 40 anos e a juros baixos:._ dependendo do tipo de programa, de 2 a 5%, ao ano. São, portanto, -recurs'os
destinados especialmente à cooperação intemaciorial, no caso particular,
trata-se de programas para o desenvolvimento brasileiro.
Esse caso de Goiâs é um caso típico. Muitos outros Estados estão na
mesma situação. Hã, ainda, o caso dos empréstimos internos, que hâ cerca de
um ano e meio não estão sendo liberados e que estão levando ao colapso os
programas de abastecimento d'ãgua, de esgoto, de construção de escolas, de
postos de saúde, de hospitais, em suma, qUase tudo de âmbito social.
Não há necessidade de outros comentãrios. O felex fala por si e o apelo
·
·
·- ·-· ·
fica feíto ã nobre Oposição.
Era o que.tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito.bem!)

cebe na hora da operação; adía o recebimento e só vai recebê-lo na operação
de venda executada depois, pelo atacadista.
V. Ex~ se engana pois, completamente, quanto à interpretação do art. }9
desse projeto de lei.
Vamos agora, Sr. Presiaente e.Srs. Senadores, ao art. 29. Diz esse artigO:

DISCURSO PRONUNCIADO PEl:O SR. JOS!i UNS NA
SESSÃO DE ll-3-82, E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O que quer dizer isto? Isto significa que o Governo vai desobrigar os pequenos vendedores de manter uma complicada escrituraçãO de imposto. Suponha V. Ex' um pequeno vendedor de arroz ou de leite, uma pequena padaria do interior ou o que for: a cada venda que faz, no balcão, terá que lançar o
imposto, o que é quase impossível. Quem compra ·em uma pequena padaria
sabe que isso dificulta as vendas.
O .que pretende pois o Governo?. Pretende que essas pequenas casas comerciais possam pagar os seus impos"tos por estimativa do volume de seus negócios. Admite ainda o projeto que essa estimativa pode ser reavaliada e senão quanto a possíVel excesso de avaliação:

O SR. JOS~ LINS (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, o debate é ímportante. A nlatéria também o é. POr· isso, tentarei desfazer alguns
mal-entendidos do Senador José Fragelli, na interpretação do· texto desse
projeto de lei.
A atribuição dos Estados, de legislar sobre ICM, pela própria condição
constitucional, é limitada. O ICM é um imposto naCiOnal, no sentido de que a
norma geral é a mesma para todos eles. Se os Estados fossem livres para legislar sobre o ICM, a balbúrdia tarifária no País sêria inorm.e·e~ Certarrieilté, os
mais pobres dentre eles seriam os mais piejifdiCadoS. Aliás, a errienta do projeto de lei em análise se refere a essa condiçãà de generalidade, quando diz:
" ... altera o Decreto-lei n• 406, de 31 de dezembro de 1968, -que estabelece
normas gerais de Direito Tributário ... "

O Sr. José Fragellí (Aparte fora do microfone. O Sr. Presidente faz sOar a
campainha.)
O SR. JOS!ô LINS - É sempre um prazer, nobre Senador José Fragellí,
ouvir V. EX' Ouvi, ainda há pouco, qu~se com encantamerito as suas dúvidaS
e as suas preocupações. Agora gostaria de comentar o texto, para exc1arecer o
verdadeiro objetivo· da mensagem.
Leio o art. 1O?:
Art. I~ Ficam acrescentados ao art. 2'? do Decreto-lei n~ 406,
de 31 de dezembro de 1968, os seguintes parágrafos:
"Art. 2• ................... _..~,. .. :·•. '"··-············
§ 9"? Quando for atribuída a condição de responsãvel ao industrial, ao comerciante ataCadista ou ao produtor, relativamente
ao imposto devido pelo comerciante varejista, a base de cálculo do
itn posto será: ... "

Como se vê, esse artigo simplesmente reaviva a figura da condição de
responsável pelo pagamento do imposto para, em seguida, definir as condições dessa responsabilidade. Todas as alíneas do § 9'?, são dirigidas para a
definição da base de cobrança de imposto.
Para exemplificar, vejã.-se a alínea "'a" que define como base da
cobrança:
a) o valor da operação promovida pelo responsãvel, acrescido
da margem estimada de lucro do comerciante varejista~ obtida mediante aplicação de percentual fixado em lei sobrC aqüeiCVaiOr;Veja V. Ex' que à lei estadual caberá aperias definir a rri.endomlda margem de lucro.
Como se vê o objetivo desse artigo é definir o responsãvel pelo imposto.
Suponha V. Ex• que um vendedor atacadista compre arroz de centenas ou de
milhares de produtores. O governo estadual pode definir, como responsável
pelo tributo não o produtor, mas o comerciante, o atacadista ou o industrial.
Como .se vê, o projeto é altamente desburocratizante e é esse, fundamentalmente, o seu objetivo. Torna-se, às vezes, impossível ao Governo cobrar
imposto da pessoa que vende a mercadoria, embora todos tenham que pagãlo, vez que a lei é a mesma para todos. Mas, é difícil cobrar imposto de milhares de pequenos produtores em geral despreparados para exercer essa obrigação e por isso mesmo sujeitos a embaraços pela burocracia. O que quer, então, o Governo? Quer dar suporte legal a uma norma que jâ é praticada em
todo o País: a cobrança através de um responsável úníco, da obrigação devida
por cada um. Repito: o atacadista será o responsável pelo pagamento do imposto dos pequenos produtores.
O Governo, nesse caso, não está recebendo por antecipação. O imposto
que devia ser pago pelo pequeno produtor que leva o seu produto para vender
ao grande comerciante, será pago na operação seguinte. O Governo não..o re-

Art. 29 bFica acrescentado ao art.

3~

do Decreto-lei nO? 406, de

31 de dezembro de 1968, o seguinte parágrafO:

"Art. 3"?

........................................... .

§ 7• A lei estadual poderâ estabelecer que o montante devido
pelo contribuinte, em determinado período. seja calculado com base
em valor fixado por estimativa" ...

~· ... garantida, ao final do período, a complementação ou a restituição em moeda ou sob a forma de utilização como crédito fiscal."

Qual é a vantagem? O pequeno distribuidor não vai precisar manter a
burocracia de uma escrita altamente repetitiva das vendas diárias, inúmeras e
pequeninas vendas, tirando notas fiscais de cada urna delas, o que é sem dúvida onerosa. Repito," Sr. Senadores, que é quase impossível ao pequeno comerç_iaote pagar imposto, venda por venda, operação por operação.

O Sr. Lázaro Barboza - É praticamente impossível ao pequeno comerciante obter o ressarcimento das quantias pagas.
O SR. JOS" LINS - Mesmo V. Ex• não podendo dar o aparte que não
pediu, eu o aceito. Pelo menos isso mostra que V. Ex• não deseja entender a
questão. Simplesmente, esquece de dar atenção a qualquer argumento. Afinal
de contas, para que estamos debatendo a matéria?
O Art. 29 pretende, portanto. apenas. que o peqUeno comerciante ou o
pequeno contribuinté: possa pagar o seu ímposto por estimativa, desobrigado
de manter uma repetitiva e onerosa escrita de impostos.

O Sr. Henrique Santillo -

Mas não é isso o que ocorre na prática:.

O Sr. Lázaro Barboza- A prática é ·uma, a teoria é óutra~·nobre Senador.
O SR. JOSt LINS- Leio para V. Ex', em complementação, um comentário técnico sobre esse assunto:
"A sugestão do§ 7"? acrescentado ao Art. 3"? do Decreto n"' 406,
inspira-se - nbte.:se bem - nas reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que considera legal o Sistema de lançamentos por
estimafivá, desde que permita o acerto financeíro no final do período.
-~·o contribuinte é beneficiado com a implantação do sistema,
pois que fica dispensado da escrituração c;los livros fiscais. Em geral,
se lhe exige, apenas, o registro de compras- nesse caso agora- e
da emissão de documentos. Sei.ts custos administrativos são grande~
mente dimiriuídos; por vezes. Mesmo, este livro é dispensado e
verifica-se o movimento comercial apenas pelas notas de compra."
Corriplemenfarei, Sr. Presidente, este comentãrio, dando Conhecimento
do acórdão do Tríbunal Pleno do Rio de Janeiro, que se manifesta sobre um
recurso contra o Estado, que já implantou sistema semelhante.

O Sr. José Fragelli- Do Rio de Janeiro, do Estado, e não da União.
O SR. JOSÉ UNS- Sim. Diz aqui o Art. 9• do Decreto n• 10 estadual,
de 7 de abril de 1969:
"Art. 9'? O valor da saída de mercadorias, base do cãlculo do
imposto, poderá ser estimado por ato da autoridade fiscal, nos casos
em que:
I - o estabelecimento realizar operações tributáveis, em valor
mensal inferior a 20 (vinte} vezes o maior salário mínimo-em vigo~
no Estado:
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II- a natureza das operações realizadas pelo estabelecimento
ou as condições em que se reaHze o negódó-tornem im-pr"aticàvel a·
emissão de nota fiscal;
III- a critério da autoridade fiscal, se tornar conveniente
para a defesa do interesse da Fazend3.
§ 19 - Para efeito de estimativa da_ Valor de que trata este artigo, a autoridade fiscal terâ em conta:
a) o período mais significativo púa o tipo de atividade do contribuinte:
b) o valor médio das mercadorias adquiridas para o emprego
ou revenda no período anterior; c) a média das despesas no períOdo anterior;
d) o lucro estimado, calculado sobre os valores constantes das
letras b e c ..
§ 29- _O valor da estimativa serâ fixado para período determinado e servirã como limite mínimo de tributação."
Vem, em seguida, os pareceres do Tribunal com os votos dos Ministros
Rodrigues Alckmin e Xavier de Albuquerque, todos de ac_ordo com·a legali-

dade do Decreto.
O Sr. Henrique Sãntlllo- Permite V. Ex• tim ãpaYte?
O SR. PRESIDENTE(Cunha Lima)- Poderá V. Ex• encaminhar,

mas~

não poderá conceder apartes.

O SR. JOSÉ UNS- Do ponto de vista legal, não se configura qualquer
problema; do ponto de vista da desburocratização, c>"!)rojeto é_urna necessida-

de.
Examinemos agora, Srs. Senadores, o 39 artigo. Este acrescenta ao A_rt.
6<:> do Decreto-lei n~ 406, dois parãgrafos, um dos quais define 3 cOndição dos
responsâveís pero imposto a· cobrar.
O assunto se viilcula ao art. I~", que não chega a defini-la, referindo-se
apenas à maneira de calcular a base do imposto.
É importante que o nobreSenadóf- José Fragelli pei-Ceba Osentido desse
artigo.
Diz ele: ..A lei estadual poderá atribuir" - poderâ - "a condição de
responsável":
a) ao industrial; comerciante ou outra categoria de contribuinte, quanto ao imposto devido_ na operação_ ou operações anteriores
promovidas Com a mercadoria ou seus -insumos;
Não vou adiante.
Ora, o pequeno produtor participa sempre de uma operação de venda
anterior à do industrial ou do comerciante. Logo, nada hã, aí, que o prejudique.

O Sr. Henrique Santillá- ,.Ou operações anteriores ... "
O SR. JOSb LINS- Exato: "quanto ao imposto deVido nas operações
anteriores", exatamente aquelas dos pequenos. produtores..
Diz, em- -seguida, a alínea .. b":
Hao produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanto ao
imposto devido pe[o conierciante varejistá.'"
O efeito é diferente: enquanto a letra a refere-se a operações anteriores,
aqui se trata da operação seguinte. Aqui o imposto _ê~ realmepte, cobrado por
antecípação.
c) ao produtor ou industrial, quanto ao imposto devido pelo
comerciante atacadista e pelo comerciante varejista;
Aqui também é efeito para adiante.

O Sr. Henrique Santil!o- A letra ,.b" é aquilo que o Senador José Fragelli analisou L_
O SR. JOSI?. LINS - Sim! Mas aí o responsável é o atacadista, nobre
Senador. É a ele que cabe pagar o imposto da operação anterior; isSo-é, quando comprou. É claro!
Vejamos a letra d:
d) aos transportadores, depositários e demais encã"i"regados da
guarda ou comercialização _d_e mercadorias.
Aqui simplesmente procura-se evitar que a rriercadoria seja transportada
sem os documentos fiscais. Se um caminhão é apanhado conduzindo mercadorias sem documentos, não se podendo identificar o responsável, então o
transportador serâ responsabilizado.
Como se vê, Srs. Senadores, o projeto é objetivó-. E: importante e necessário. Visa à desburocratização, visa regulamentar o que os Estados estão
praticando e o que os tribunais estaduais estão- homologando.
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Faria uma proposta aos nobres colegas. Eu não aceitaria, Sr. Presidente,
rcfírir Opi-OjdCi: Nós já riifo- v"ôtarnos· o que ési?t- na pautei~ -quanto mais o ·que
sai da pauta- nã-o há possibilidade disso. Mas, como há diaS não votamos
nada, eu concordaiia em manter a páuta a tua! enquanto estudamos o projeto
por mafs uma semana, para melhor nos esclarecermos mutuamente, sem ide~ia~s-preeo-rtcebidãS:=
--- ~-, ~
·
- Era_~ ~~-t~n~~ -a. diz:r~--~-~-- Pre~íde~~e. f M'![to __bem!) _
DISCURSO~ PRONUNCIADO PELO SR. EVELÂS10 VIEI:
RA NA SESSÃO DÉi5?J-82§'Q/LE.Et/T!IFGUEÀ RE.VISÀO
DO ORADOR;· SERiA
PUBÚCADO - POSTERIORMENTE:
-------O SR. EVELÁSIO VIEIRA - (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.

Presidente, Srs. Senadores:
Ex~t~mente no dia ~e hqje, o governo do Oençr_;tl João Ba.ptísta Figuei- ~~do_c:omptelã -trêS-ânos, Ou seja, metade do mandato previsto da Emenda
Constitucional n~> 8, de 14 de abril de 1977, a qual, apesar da denominação
pomposa,_ não pa~sou de um com(>_orl:e:flt_e ci9 "'paco!e_ de abr_il'_'. _ _
0--trÍê-iilti cbbÚtó, ao lado __de_ avanÇos inegáVeis no campo político (ex~~pli_ficádóS_ pela lei d~-~~!~q~ _e p~!~- abran~all?-~nto ~Jl c_ens_ura _?O? órgãOs
de-divulg2çãÕ), apreseõtoU: tambêm recuos injustifiCados, dizen"do inelhor;retroC:essos, como o foram a prorrogaçãO -dos mandatos _municipais e o '"pacote
de novembro" de 1981.
ESt~ últi~O. aO) adO__çl_e -~~~- cara"~t~rí~~íqt a_té)!niã_~_ n~il~a vistã, -1~- seiu·_m--paCOte aberto:-ma~=térTI-essa feiçao d-eVídOà sua firlaiidade, qual Seja de
distOrcer o re&ultado- dO pleito eleitoral de I 98~ ~ vidiii'~- ein "Conseqüência, a
iepr-esentativTdad_e_do Congresso Nac'iollal, muito embora, vale a lembrança,
e-sta fosse--a -pedra angtirar d~ uma construção demoCrática; de -vez que na Associação Comercial do Rio de Janeiro, em setembro de 1979, o General João
Baptista Figueiredo assegurou estar o seu sonho de democracia .. fundado na
legitimidade da representação política do povo'·.
Na verdade, Sr. Presidente, legítlino é somente o processo de-consulta
purificado de_ .. infl~:~ências desfig1:1rante_s e cornprçmetedorªs". de onde decorra uma representatividade expressiva _das muitas facetas .da opinião pública,
conforme desejava o General João Baptista Figueiredo _em seu discurso de
posse.
Os bons propósitos inseridos neSse pronunciamento sofreram contest~9~es_ex~l_osi~~~_,_rle_~al_ for~a, q_u<:_''_a m~o e~t~ndid_a_em conciliação", reafirmada-e-m~ março-de 197~_.- 2:~fp~-~~-o~_ ~í~~-~dq~~e~~~~d~1.-~~l~i_na9do esse retraimento com 'a~eo,.fiÇ-ãO àóTcifulieiáâO -.-.-iiacO~te- âe-nOVernhro".
No momento deste, o diálogo entre a OpOSiÇão e o Gõ\lerno ia adiantado, estando o Ministro da Justiça credenciado pelo Genetal João Figueiredo
para os entendimentos necessários_! definição das regras eleitorais.
_Qe ~ma,hora para outra, quando no fundamental se chegara a um acordo, que o Sr. Abi-Ackel deveria submeter ao Presidente da República, essas
negociações foram desautorizadas por intermedio de uma ·nota inar&inal, que
assim- caracteriZamOs_-pelo seu pro.cesso Ciico6Cito de elaboração, a qual no
entanto_ determinou finalmente os rumos ·da legislação eleitoral subseqUente.
~A diluição dos báns pi-opósit'os govérname"ntais se consagra na última
mensagem do Governo ao CongreSso-NaciOnal. Ainda quando procura ser
afirmatiVo, esse documento nada- :mais consegue do que transferir toda a nossa atenção para a realidade do País, que a ele escapou.
_Além disso, Sr_. P~esidente, o Gen~ral_ J9~o Baptista Figueiredo ali coloca uina.adjet!_va_ç~o oCiosa.~q)ad() qO t~rmÕ democracia, quando dele mesmo
partiu, em setembro_de.1979, em jantar oferecido à bancada paulista na Câmara dos Deputados, uma outra maneira de ver o problema, oportunidade
e·rn que assegurou o seguinte: '"A nossa democracia deve ser uma democracia
sem adjetivos".
A verdade é que, decorridos três anos de Governo, chegamos à existência
de dois governos em um. O primeiro, aquele dos primeiros tempos, urna parte
encerrada em Florianópolis, quando _os esforços para aproximar o Chefe do
Governo da: população resultaiam num-incidente desagradável, de agressões
riiú1Uã:s. Entãô, tíi1liãm-apoio e Crédito as repetidas afirmações-de fazer do
País urna democracia._ tanto assim que ali mesmo em Salltã Catarina o Gene-ral João Baptista Figueiredo,ainda sob QS efeitos do episódio anterior, ao dizer- "'continuo afirmando que não vou mudar"-, lembrava também que
jã aVIsara antes nãó ser capai de mudar face à circunstância.
· Houve, porém, essa mudança, e o que temos hoje é um segundo governo.
A imagem inicial sofreu uma deSestabilização' crescente, que culminou em
1_981, ano fér"fil em acontecimentOs definidores, como o atentado ao RiocenM
tro, a queda do General Golbery, a ascensão do Sr. Aurelíano Chaves e, por
fim, o fecho de tudo, o "pacote de novembro".
Não só no que respeita a Governo, há dois em um, o imaginado e o real,
Sr. Presidente, de vez que é poss-ível verificar que noutros aspectos ocorreu
processo semelhante.

-a
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Quando assumiu, em março de 1979, o General João Baptista Figueiredo considerou o combate à jnflação_ cOndição preliril.ln:ir-do desenvolvimento,
Então, o índice geral de preços, o mais amplo indi"cado~ de inflação,
apresentara uma variação da _ord_e.m de 40,8% em 1978,

Já em dezembro de 1979, poucos tinham .dúyidas quanto àa_ce_leração _do
processo inflacionário e_ tarrt_bém s_obre a jncapacidade de o Ooverno. d_çtectar
as verdadeiras Gausa§ ~çl_es?aS ele_vaç_õe.~ _cr~entc;s ~~ _pfeços, e portanto org~
nizar eficientemente a redução dos divêrSos índi~~~que forçav~~ ·paSsagem
no sentido de ultrapassar a marca dos 10_0%__ :~----·-~- _ · __:_-- ·
No entanto, em pronunciamento à Nação. o Chefe do-GoveinQ-anunciou a denominada maxidesvalorização carribial, que tardara, segundo disse,
porque antes foram lixadas as med!das e providêné-ias."'Capâzês' de propiciar,
daqui para a frente, um controle mais tfetíYo e Seguro sobre as fonteS de pressão inflacionária".
Por três vezes, naquela noite, o General"João BaptíSta Fígueiredo recusou o _caminho da recessão. Logono_princípio, quando ~firmou: "a ~ecessão
económica· está inteiramente afasta-da ~cte_ ID.fuS pr~pósitos". DepOis,-ao Considerar a redução do défidt púQlico e a; expansâ~_- ~0-Cr~dltó.-l~yn!-(ql.le propunha) chaves da política de combate à infÍação ~tnrérlseS de-fíqU.í~ez e, portan~
to, sem caráter recesSivo, assegürou que esse conjunto de medldas revelava ''o
cuidado em não lançar mão de qualq~:~er exp6d_ien_te de _caráter_ recesSiVO".
Por fim, no tocante â reestruturação enefgéti_~=~'- citand? o~ ~xem~l~s do
Japão e de grande parte da Europa, afastou a hipóteSe de rêdu:iíiilbpõttações
e ampliar os excedentes exportáveis, p~ssando_a men9r~s taxas de cr~cimen
to cconôrnico, por ·ser essa fórmula ..inaceítáVel para um pais- com as--caracterlsticas do Brasil; pelo custo soCial que estaria associado à elevação-, ainda
que temporária, da_s ta.x,as de desemprego e da que~~ n?s níV-eís de ·reild:,t real
da populaçãO".
· .,
Qual foi a respOsta ·obtida em f\.inçãO desse çonfunto de med~das~
Quinze meses depoi~ .a inflação atingii-o __mJi~ :ãltp_ nível de to~~ a Hi~tória do País, _ou seja, 12Çl,l%, em março de 1981_. ~ ___ -_ _____ -----~- ~~ --~- _
Ao mesmo tempo, a rnaxidesYaiõrizaçãO eon-cb-eú_p _bol§o, ~~E!,~l~~S~.-~:~~
quanto o déficit comercial, cm 1~80, _s~m~nte s()freu_ r~d1,1ç~o _i~igi1~.fí~!1te
cm relação ao ano anterior, de aproXíiTiadã.Oú5rilC Hfmilhões de Qólªres. (Déjicit _comercial, em 1980: _2 bilhões ~829 milhÕ!f(ae dQl~res;) '"' ···~t- _
Cresceu a pressão da dívída ex_t~rna, pelo peso especialmente do -seu serviço. que passou a ser o motor de nov_os en_díVJd~me_n.tos•.
0 S.ervi<;o da dívida (considerandO oSjM[.9S Jjquidos)_passou de lQ,6 bi~
lhões de dólares, em 1979, para 11,3 bilhões, em 1980.
.
De fato, de. um an.o para outro o_crescimeoto 3:tingiu um per~n_tual moderado. Ocorre, porém, que já em _mead9s de __l979, e.particularmerlte- em
março e abril de 1980, as tax.as_intern_acion.ajs bá,s1Cã.s de,jurq__s pr~iomiram
no s_entido de_a_lta_.__
Cresceu a impaciência dos banqueiros êre;dor~s da.elevada. çJfyi.d~. e~tç~na
brasileira, os quais passaram, Sr. Presidente,__ a impor ao País, segundo um
bem info(mado jornal dos Estados Unidos, condições rriuito mais duras.do
que as _obtidas no passado.
Em junho de 198!, em visita-a S~o Paulo, um executivo do maior credor
da dívida externa brasileira confirmaVa qUe "no Iinàl ~do' anopasSãdO (refe-rlãse a 1980), os banqueiros internacionais 'não qüertáfn emprestar ao Brasil".
Um receituárío, c_onsider_ado o melhor para o PaíS-pelo Fundo MonetáriO- Internacional, passou a ser aplicado pelas autoridades econômicOfinanceiras brasileiras; enquanto-Se discutia,-imi.tilmente,-se deveríamos ir, ou
não, soliCitar assistência àquele órgão internadó-riãl.
Urna dívida externa de 60 bilhões de .dólares exigiria, em 1981, um paga:
rnento de 16,8 bilhões de dólares, entre amortizaÇões e jUros líqtiídOs~- De um
lado, portanto, cabia evitar a qualquer custo o cresciirte-hto do endividamento, havendo também a necessidade de assegurar recursos em divis_as para o
pagamento dos compromissos ·anteriormente assumidos.
A recessão seria a resposta final, Sr. Presidente, ainda que significasse sacrifícios imensos, em termoS de desemprego e redução do ritmo de crescimento económico.
A solução que triunfava, sob o comando de um mesmo Governo, era a
L'Ontrária à orientação da plataforma global que durante o ano de 1979 o Ge~
nt!ral Figueiredo apresentara.
Da mesma forma que no campo político~ na economia a rendição estava
clara, apesar da tentativa, que a ninguém convenCeu, de apresentar como sinais de êxito uma inflação de 95,2% (belo êxitol) e um superávit comercial de
1,2 bilhão de dólares, no ano que passou.
CorifOrõü: já ãfirtnamos em.· várias opottUnídades, trata-se de um superávit ilusório e a um custo social brutal.

O Sr. Humberto Lucena -

Perm-ite V. Ex!' um aparte?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Com muito prazer. nobre Senador Humberto Lucena.
- - - O Sr. Humberto -Luc~na - V. Ex• faz bem em se deter nesse balanço
sobre os três anos de Governo do Presidente João Baptista Figueiredo, e as
~uas p<.Jlavras expressam o pensamento de toda a nossa Bancada.

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Muito obrigado a V. Ex•

p Sr. Humberto Lucena- V, Ex• que é um estudioso chega a uma conclusão melancqlica, :qui.!l seja, o saldo-ri~g~tivo no plano político e_no plano e~
conômico, até O dia"de hoje, do Governo -do Presidente João Figueiredo. No
phmo -político instituciOnal, eu diríã~ re'petindo o que já afirind neSta Casa,
que o Governo do Presidente João Figueiredo pode, hoje, ser dividido em um
período anterior e-olltro período posterior ao episódio d_o Riocentro. Aquele
episódio foi _marcante,_ diminui_u demas~adarnente a autoridade de Sua Excelªncia à frente do G-ove_rno. E se fi~er~~s uina cÕmpa":i·ação com ~período
anterior do Presidente Ernesto Geise( chegaremos à conclUsão de que o seu
antecessor, apesar de merecer de nós todo os reparos, todas as críticas pelo
menos torn~:m nas mãos as rêdeas do poder e houve_ momentos em que, inclusive, mereceu, senão os _aplaus~s, pelo m~no~ o respeito da Oposição, quando
demitiu o General Ednardo D' Ávila do. H Exér:cito, em São Paulo, numa demonstração eviderite ôC -que o seu GoyÚnO não admitiria que pross_eguisse,
ali, o ostensivo desrespeito aos direitos do homem, e quando demitiu o Sr.
Ministro' do Exército, o General Sylvjo Frota, que estava conspirando osten~fvimentc P.~-~a derrubá_-lo_ d~ _Presid_~ncia da República, No plano político
propriumente dito, o General Figueiredo que, atendendo aos reclamos popuh.\res,_ à~ exigê_nçi?-§ _d_a _so_ciedad_e brasileir_a __prganizada por todas as_ suas lide-ranças, conce_deU _a anist_fu. e_ ço_nvoCQu eleiçõés di retas para governadores de
Estado, logo depois começou a retroceder nesses casuísmos__vergon_boso.s, que
rios deixam mal não só interna çerno externamente, na franca decisão pessoal
e política de transformar essa abertura política tão preconizada d_e mão estendida numa_ de_moúaciªsyi gen~ris, n,1,1ma. democr~çi[:l Qn9~ só quem pode ganhar as eleições são __çts_ candid_atOs apoiados pelo PDS e pelo Governo. -No
plan<.) económico é isso a que v: Ex·• se reporta, são os fndices inflacionários
subindo sempre com ligeiras atenuações, no contexto de urna política quase
no contexto de choquC à iriflação que resultou nessa_recessão sem precedentes
na nossa história qu~ -~ó_faz l~var.'? povo~ a massa trabalhadora ao desespero,
à fome, à miséria, com o desemprego o subemprego a cada dia mais "au-mentando. Ess<.Js são as palavras, nobre Senador'EveláSío Vieira, co"rn qUe ri6s, infelizmente, podemos .saudar o _terceir_o-éj.no_d~_ Governo do P.residente João
Baptista Figueiredo.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado. Sr. Presidente,
Em março de 1979, ao receber a faTX"ã"presiâencial, o aenerãl FigU.eíredo
prometia •·garantir à cada ~rabalhador a remuneração ·justa em relação ao
trabalho produzido".
No ~ntant?, dois anOs depois, Urria orieritação indesejável pela maioria
da popu-la-ção reduzíu o esSencrnrpara o- cüffiprim"ento da garantia de remuneração maiS J1:ista- prometida.
Cresceu o desemp~~go com a recessão econômica nos principais cei1trós
do Pais, corno Rio de Janeiro, sao P8.ulo, Belo Horizonte, Poito Alegre, Salvador e Recife, atingindo percentuais bastante elevados- (superiores até a
10%) da população econOmicamente ativa.
A crise atingiu também outros centros menores, talvez até com mais intensidade, de vez que nesses o emprego é difícil, com raras exceções, mesmo
em épocas de prosperidade.
Que providências efetívas adotou o Governo para evitar o agravamento
dessa situação?
.
Amarrada pela política econômi~ r~cesSionista, a _mais alta administraçãO do Pais preferiu assistir de form-a passiva ao aumento do desemprego,
muito embora alguns setores_ governamentais manifestassem vez por outra
boa vontade no sentido de formular um programa de emergência para absorção de mão-de~obra.
Segun_do _estimativa do Departamento de Estatística e Estudos SócioEconômícóS- DIEESE, o total de desempregados, someiúe no setór industrial, atingiu _a I milh~o._ e-1!1 198L Corlslde~an_~o, além- dis-so, que_ para cada
posto de trabalho industrfal corl-espOnCJeria-m t:i'ês no comércio, serviços, etc.,
o quadro de desemprego seria bem mais grave, sem considerar o subemprego,
que, num País como o Brasil, sempre apreSenta totais mais elevados que o desempreg-o aberto, em função- do baixo potencial de absorvação de mão-deobra pelo sistema produtivo.
A tendência é de uma piora nesse quadro, tendo em vista que um documento governamental- o Orçamento Monetário-, nO que aplaude a estratégia 3dota~a._ pelo seu acerto, confirrria a manutenção- das linhas básicas da
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atual polftica econômica, e informa, além disso, que em 1982 as margens para
recuperação do ritrilo de crescimento econômico con_tinuarão sendo ditad~s.
basícamente, pelas limitações impostas pelo balanço de pagamentos.
Pouco se pode esperar, Sr, Presidente, de recuperação, isto sim, das promessas do Genera.I Figueiredo, feitas no início do seu Governo, no que respeita aos aspectos sociais do desenvolvimento.
Pela primei rã vez, e-m mais-de trinta anos, os índices de crescimento do
produto brasileiro apresentaram resultado_ negativo.
O que iSso S{gnifica?
Exatamente uma redução na quantidade de bens disponíveis e ao alcance
da sociedade, quer dizer, uma queda na riqueza global do País.
Pior, essa diminuição ocorreji.mto a uma crescente coricentração_de rendas no setor financeiro.
Um quadro assim somente agrava o lamentável estado de certo sindicadores, como saúde, educação, alimentação, habitação e outros.
- Sem recursos financeiros, Como pOde um trabalhador manter os filhos
na escola, adquirir livros e cadernos, providenciar uniformes e outras despesas necessárias? Da mesma forrifa, ainda que receba uma habitaçãõ razoável,
onde encontrará meios para cobrir as prestações, se outros encargos pessoais
e familiares exigem ca-da vez mais do seu orçamento?
A situação é idêntica nõ--crue re-speita à saúde, a qual, muito embora deve
ser providenciada pela Previdência Social, o é na forma conhecida, precária e
cada vez mais cara.
Por certo conhecendo as dificuldades que iria enfrentai nesse campo, o
General Figueiredo foi menos enfático~ neste ponto, ilá seU discurso de posse.
Cautelosamente reafirmou que cada brasileiro tem direito a receber, mas do
Estado, os cuidados básicos com sua educação, saúde, assistência médicosocial, etc .. Deixou de assumir um compi'omiSsó-iri.ilióf- em relação a issó tudo, no que acertou.
Essa indefiniçãO, aí notada, é a marca de um Governo, que -ora atinge
três anos, sem que saibamos onde pretende ir de hoje para amanhã. No
corpo-a-corpo com a realidade, na improvisação, SégU.i ó Governo à deriva,
afundando na dívida externa, no desemprego, comprovando aqui e ali a sua inefiCiêhcía--pCios aumentos clamorosos dos serviços públicos, quase quadruplicando em um ano a dívida interna, exigindo no preço da gasolina recursos
para programas duvidosos, como o de energia nuclear.

O Sr. Jorge Ka/ume - Permite V. Ex• u'm aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Ouço V. Ex•.• com prazer.
O Sr. Jorge Ka/ume - Também estou ouvindo V. Ex• ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Isto muito me honra ..

O Sr. Jorge Kalume- _... com todo o respeito. Quero dizer que respeito o

ponto de vista de V. Ex• como homem de Oposição que não sabe radicalizar.
Mas, eu gostaria de evidenciar os propósitos sadios do Presidente João_Figueiredo nestes três anos de Governo profícuo, procurando desenvolver o
País em todos os setores, especialmente no campo político. Haja visto que se
não estivéssemos numa democracia, não teria havido essa inco_rporação da
qual V. Ex• estâ fazendo parte. Era apenas isto o que Cu queria registrar. Muito obrigado a V. Ex•
·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- V. Ex• tem razão. O Governo lutou por
todos os meios para que a incorporação fosse-Tmpedida, mas não o conseguiu. V. Ex• falou num Governo profícuo. Realmente, é altamente profícuo
quando nós contemplamos, com tristeza, que a nossa dívida externa cresce e
nos retira a nossa soberania; quando a dívida pública interna -dobrou e, ao final deste ano, deverá ultrapassar os 6 trilhões de cruzeiros.
O Sr. Jorge Kalume-:- Todos os p~íses do Terc~_iro_Ml!ndo estão atravessando esta fase difícil _Como resultante da conjuritura inú~r~a~ÍoiJal.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Permite V. Ex• que eu responda ao seu aparte?
O Sr. Jorge Kalume - V. Ex• tem todo o direito _4e responder.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- É o problema do subemprego que cresceu extraordinaríamente; é o problema do desemprego que nós não conhecíamos desde 64, e que hoje é o nosso grande câncer social; é o problema de habitação; é o problema da queda na qualidade do ensino neste País, da saúde,
o rombo da Previdência Social. Nós estamos no Brasil cercados por problemas sérios e que se agravaram nos últimos três anos. Seria gfaças ao Governo
profícuo do Senhor General João Baptista de Oliveira Figueiredo?
Sr. Presidente, prossigo:
Além do mais o Miitistério do General Figue1fedo, dissolvido em contradições e questiúnculas, não atendeu ao pressuposto do qual partiu o próprio

Março de 1982

Chefe do Governo, que, a 19 de_ março de 1979, na primeira reunião ministerial, admiti_u _que seus ministros saberiam trabalhar coesos, em equipe.
Isso não ocorreu, e melhor do que ninguém coube ao vice-Presidente Aureliano Chaves, em setembro de 1981, fazer a crítica, ainda que velada, do referido Ministério, ao considerar qUalidades de uma equipe de governo ser
~·harmônica e coesa, parcimoniosa, discreta no falar, diligente no agir".
A lembrança não era ociosa pois fora recente a exoneração do General
Golbery, valendo também recordar que muitàs dos desligamentos ocorridos
na equiPe min'iste'rial do General Figu-eiredo tiveram como motivação desentr_osamentos dentro do próprio grupo de Ministrás.
O Sr. José Lins - Perin1te V. Ex• um aparte?

_o SR .. EYEbÃSIQ.Y!_l;Lt~.A- O~çoV,Ex•
O SI-. JoSé LinS---Senador Evelãsio Vieira, V. Ex• pinça um momento
histórico do campo econômico brasileiro ...
O SR. EVELÁSlO VIEIRA - Político e social.
O Sr. José Uns- Político e social. No ano passado tivemos realmente
uma queda do produto interno. V. Ex• critica ó Governo por isto. Lembrome de que, em 1963, a inflação rondava ·os 90%; no entanto, mesmo com as
medidas adotadas pelo Presidente Castello_ Branco, a inflação não se deteve,
porque os efeitos de tais medidas não podem ser imediatos. Elas precisam de
um certo tempo de maturação para produZirem resultados. As conseqüências
paralelas também existem. Durante o Governo Castello Branco graves
problemas afetaram o setor privado. Muitas empresas foram a falência, como
resultado de uma política de austeridade que preferia sacrificar o partiCular
ao bem geral. A partir daí o País entrou num período de grande creScimento
econômico, chegando a taxas muito altas como V. Ex• sabe. Com as duas crises do petróleo voltamos a ter sérias dificuldades. Muita gente minimiza o
efeito dessas crises, em vez de simples acidentes passageiros, elas foram realmente giilVes não só para ó Btásil, mas para muitos países. É costume da
OpOsíÇão Criticar esSa afiima:ção. Mas, ela é absolutamente correta. Basta
que se diga que a despesa com petróleo cresceu de cerca de 600 mil dólares
para cerca de lO bilhões por ano. Se V. Ex• somar, por alguns anos, essa diferença estúpida de custo de importação de energia, V. Ex• hã de ver que sua influência na dívida só pode ter sido muito grande. O País teritou livrar-se dessa
crise através de uma sistemática que não reduzisse o seu processo de crescimento econômico. Infelizmente isso não foi Põssível, no ano passado. O que
devemos, porêm, realçar, é a coragem do Presidente João Baptista de Figueí- redo, de adotar medidas que não são agradáveis ao povo. Ao contrãrio, são
medidas de sacrificiO. Mas, mesmo tratando-se de um período em que as
eleições estão à vista, o Governo teve a hombridade de buscar agir de modo a
cumprir com o seu dever. Não se trata de sacrifícios desnecessários, por isso
mesmo à yista das eleições, o Pre~dente teve a coragem de tomar essas medidas. Os resultados não são bons, de um ponto de vista imediatista, mas deve~
mos convir que a inflaÇão-caiU de 120% pa:ta 95%, que o saldo da balança em
conta corrente passou de menos 12 bilhões para cerca de 1O bilhões de do lares
-=comO V. Ex• mesmo hã pouco citou. O _saldo da balança comercial, do ano
passado para este ano, evoluiu de um déficit de 2,6 bilhões para um superávit
de 1,2 bilhões. São estes aspectos positivos, nobre Senador, que é preciso não
esquecer. Nem tudo são flores, há dificuldades no mundo. Os Estados Unidos
eStãO cO_nl_nlais to%_de desemprego eaAlemaDfla-com-Outro-iãTito. Não estamos sozinhos nesse transe difícil pelo qual passa a economia não só no mundo _ocidental como nos países orientais. V. Ex• também deve creditar ao Presidente Figueiredo a contin_uidade da política de abertura do Presidente Geisel.
Percalços. dificuldades, é claro, temos tido, mas aí estão as eleições à vista. O
Presidente Figueiredo jamais retroagiU em suas promessas. O País marcha seguro para a democracia que todos queremos. Desculpe-me V. ExJ pelo tempo
que tomei do seu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Lembro ao nobre orador que o
seu tempo está esgotado.
O SR. EVELÁSIO.VIEIRA- Vou concluir, Sr. Presidente.
Estou fazendo uma apreciação dos três anoS de governo do Presidente
João Baptista Figueiredo. O nobre Senador José Lins se preocupou mais em
fãzer uma apreciação a respeito dos Governos revolucionários. Procurei analisar as promessas do candidato, as promessas do Presidente da República, jâ
no exercício, e do não cumprimento de suas promessas no campo político,
econômico e s_ocial. Dos retroc~ssos~ ..
O Sr. José Lins- V. Ex• _most_ra-se profundamente injusto neste ponto.
O SR: EVELÁSIO VIEIRA::._ ... que o Brasil está sofrendo nesses três
campos: do Governo que é apoiado, do Governo que não encontrou a menor
dificuldade em obter apoio a todos os seus projetes encaminhados ao Congresso.u
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O Sr. José Lins --Inclusive ao do Pluripartidarismo?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- ... no sentido de-desenvolvimento da sociedade brasileira. Todos. O Senhor Presidente da República não pode dizer
que teve dificuldade em adotar essa medida, porque as Oposições se opuseram, porque a Imprensa não manifestou boa vontade, porque encontrou dificuldade nas Forças Armadas. Não! Nunca a Oposição se negou a dar o seu
apoio naquelas medidas efetivamente necessáriàS -ao desenvolvimento do
povo brasileiro.
O Sr, José Lins-::- Não mç parece que isso seja tão certo as~inl. B;~sta q_ue
V. Ex' anote a posição da Oposição durante todo o ano.de I98l_. As c;lifiCUldades criadas pela Oposição, fora-m visíveis. Mesmo o processo de abertura tem
cantata sistematicamente e ostensiva mã vori.tãde da Oposição.

O SR. EVELÁSfO VIEIRA -

Absolutamente.

O Sr. José Lins- Ah! Sim, isso é notóriO. A abertura tem sido feita à

força, pelo Presidente.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Nós sofremos a violênciada extinção do
nosso Partido.
~ -- ----- ~
-.
.
O Sr. José Lins - O _Presidente tem_ feito
da Oposição ela jamais seria feita.

a a15Crtura à força. Pelo_ gosto
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assunto, a matéria serâ objeto de análise, devendo o PDS frã.zer esclarecimen~
tos sobre as denúncias foi'nitiladãs--pela ·autora:
QUantO aO _Professor Alfredo Buz;aid, indicado pelo Governo Federal
para o Supremo Tfibunal Federal, o nobre Senador Henrique Santillo tem o
direito de manifestar o que pensa sobre aquele homem público. Leve-se em
conta que, também a imprensa do fim da semana divulgou o apoio irrestrito
dos professores de Direito de Uniyersidade de São Paulo à escolha do Prof.
Buzaid pelo Presidente da República.
No mais, ·o que-lenho a observar, Sr. Presidente, é essa doentia disposição para o pessiinismo com que a OposiçãO Sistematicamente ehcharca o
Senado.
Já é hora de que _os oposicionistas se convençam corno estamos convencidos,-de que o curso- do processO -de abertura não será mudado, de que as
eleições estão à vista, e de que jã não cabem esses chavões que apregoam o retrocesso político, que insistem erTI que o Governo persegue a OposiçãO e-de
·que nãO_ se _sab~ qil"ais São ·ás regras do processo eleitoral. Estamos em plena
marcha ·oatida para as eleições, jã não valem as maledicênCias; a volta sistemática a velhos chavões sem sentido. A OPosiçãO deve cumprir o seu papel de
OposiçãO. Mas o que fere a verdade, aquilo que turva o que é rneridianamente claro, já não vale.
Era o que eu tinha a'dize_r, ~r. 'Presidente._ (Muito bem!)

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- V. Ex• não está sendo justo.
O SR. PRESID.ENTE (Cunha Lima)--,- Desejo lembrarap nobre orador
que o seu tempo se esgota e solicito que S. EX• não conceda ·mais a·partes.

O Sr. José Lins ~Basta apenas que V. Ex.' anote~ posição da Oposição
com relação à anistia, com ·r_elação a lei salarial, com relação ao projeto do
pluripartidarismo e a muitos outro_s, nobre Senador; N_ão 11á novi~ade no que
estou dizendo.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA --Já nas primeiras palavras do meu discurso de hoje eu reconheci que o Governo prometeu e· cumpriu corri a ahlstía,
que o Governo promete_u e cumpriu um abranda meto na censura à imprensa,
eu reconheci.

o

Sr. José Lins- Não foi SÓ: a anistia. o~ Pres_iâente não tem faltado a
- .
nenhuma de suas promessas.
O SR. EVELÁSIO V1EIRA - Mas, fui buscar as contradições do Governo, os seus fracassos ,nas metas estabelecidas pelo Ca_ndidato e pelo próprio Presidente.
O Sr. José_ Lins..- Nenhum processo de planejamento é invulnerável,
mesmo assim, não há ·nenhuma das promessas_ do Presidente, nem como Candidato, que não tenha sido rigOrosamente c.umprida, a despeito _ d_as dificuldades criadas pela oposiÇão.
O SR. EVELÂSIO VIEIRA- Sr. Presidente, eu estou ~ilmprindo a determinação de V. Ex' O Senador José Lins.~_quç: não está respeitan~~-a.deter~
minação da Mesa.
Mas, procurei aqui, no decorrer da minha apreciação, inclusive, reprôduzir promessas do Senhor Presidente da República que não foram cumpridas. Procurei evidenciar os retrocessos verificados por parte do Govçrno no
campo político, económico e ;:i:Ocial.
Mas, crmcluo, Sr. Presidente.
A princípio, nos.idos de 1979, algumas espera_nças, em alg_uns_casos muitas até, cc::_rcaram o novo Governo ql!-e a,s_sumia. ,__ _
As expectativas foram_sendo, pouco a pouco, superad3.s~-~.difíci_f dizer: se
resta alguma, rnuito_embora.n.ijoJ.~nhallJ_f~ltado_ao_Governo at1,1.al oportunidades excelentes para um saltO largo no sentido dos mais ·profundos anseiOs_
da nacionalidade.
_
_
Em maio de 1981 a atmo_sfera que se vivia_ no :Paíser3 t()da raVoi-âVéí a
uma arrancada assim. No entanto, faltou pernas ao-Governo· para 'aCampa~
nhar a marcha da sociedade brasileira rumo a um-entendimento maiõf, capaz
de saltar dificuldades e sobretudo propicfa"r a·os brasneiios, que bem -0 merecem, tranqUilidade, segurança e bem Restar.
É assim, Sr. Presidente, que assinalamos -a pasSagem do terceiro anO ·ao
Governo do Geriedl João_Baptista de Oliveira Figueiredo. G_osta!íarriõs de
tê-lo feito de forma diferente, sinceramente.
Era o que tinha a dizer, Sr. presidente. (Muito bem.' Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR . .JOSE UNS NA
SESSÃO DE 15-3-82, E QUE•. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA l'UBUCADO POSTERIORMENTE:
O SR. JOSÉ LINS (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Li, também, o artigo do Jornal do Brasil, a que fez referência o nobre Senador Henrique Santillo. Devo comunicar ao Plenãrio que, pela gravidade do

DISÓ.iRSV PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 15-3-82 E QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICA[)O POSTERIORMENTE:
O SR. ALMJR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quahdo o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, João Figueiredo, completa o terceiro ano à _frente do governo brasileiro; quando Sua Excelência, com .~l~vado espírito- democrático, respeita as idéias libertárias_ do
nosso povo; quando o Primeiro Magistrado da Nação, ciente e consciente do
q~:Je_para _el~"repre~~nta a preserv~ção ~-o Difei_to -e da Justi~a; quando reconhec~ o ~awado dever que lhe cabe de batalhar pelo soerguiirienfO Social e
ec~on.âmico do País, verifica Süa Excelência, neste íilStanteL não obstante os óbices que se lhe antepuseram, quão alentado 1em sido o seu deseffipenhO Dos
~~_t'?}~~q~c;:~~he pareceram~ lhe parecem de maior importâncía para a vida do
povo brasileiro.
_!anto isto é verdade que os que receberam maior estímulo por parte do
seu governo, hão sido aqueles setore~ que dizem respeito à AgricultUra; Cõmunicações, TrahSpo~rteS e M1na:fe Eiletgia; sem se descurar da Saúde e Educação.
Como que se desejasse realçar o set?~ energético, a imprensa há destacado nos últirilos dias o PROÃLCOOL, idéia central deste meu pronunciamentO.
.
Sr. Presidente, o Poder Federal, ao lançar o PROÁLCOOLcomo uma
d:as Principais opções)aiá.fa:i.er Ta:ce ao Violento conSumo de derivados de petróleo pela população brasileira, principalmente, no que tange à gasolina, tal~ez não _susp~tasse ou não fivesse-se advert~do para determinados fatores que
viriam atropelar a execução do programa, llas diferentes fases de sUa implantação.
De maneira inexplicável e impatfiótica, surgiu urna orientada campanha
d~ _?es~oralização e descrédito que, indiscutivelmente, quase atingiria a sua
finalidade, qual fosse a de inviabilizar a utilização do ãlcool combustível.
Aos tropeços, ·o programa fOi marchando, com as destilarias sempre em
número crescente; embora se fizesse sentir um ainparo financeiro que deixava
muito a desejar. mas que, pelas informações ininistCii3is·, através do MiiJ.istêriO da Indústria e do Comércio, o Governo do Presidente João Figueiredo
en:vida esforços de melhor· aquinhoar o ambicioso programa - emírientemente nacional.
Além da campanha de descrédito e-do apenas razoável apoio financeiro
ao referido programa, um outro "ingrediente'~ conturbaria a fase de comercialização do pi'oduto.
Este, por estar sendo vendido a _pr~ço mais do que razoável, quase que
desapareceria do mercado, porque chegou-se a utilizá-lo, até em cosméticos!...
- -Em rehição à mís-tuta com a gasolina, o ãlcool extrapolou os limites fiiados que seriam de 12 a 15%, chegando ao excesso de se_r utilizado até 50%.
Estávamos assim, diante de um inju&:tificado procedimento que poderia
trazer, se não fosse contido, uma exaustão do combustível, que em muito dirninu~~.-a s·angria de nossas divisas_. fortemente c:ompro~metidas com a importação -de petróleo.
Mas. fatores ligados à área econômica do Governo, freiaram, também
uma maior desenvoltura_ do PROÂLCOOL; e tanto isto é verdade que a lm:
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prensa, nestes últimos dias, vem se preocupando com a reabilitação d-o álcool,
inclusive comentando as preocupações do Governo Federal com a queda das
vendas de carros a álcool, fato que originou uma tomada,_de posição -por parte
da área governamental, COI'Q.O um to_do, e não ª'penas_ ad_strito__ ª'_o Tylinistério
da Indústria e do Comércio, como até bem pouco acontecia.
Para o Governo Figueiredo uma c_oisa, agora, se iq1põe, contrapondo-se
ao negativismo esdnJxulo e impatriótico, partido de set_ores de fácil identificação, que não têm outro interesse senão permaneça o n"osso País a exaUrir-se
financeiramente, na aquisição do óleo negro comprado no mundo oriental.
A grande meta do Governo_brasileiro será, de agora p-or diante, manter a
viabilidade do PROÁLCOOL como alternativa energétíca válida, colocando
um ponto final no crescente descrédito a que vinha sendo submetido.
Vamos encontrar nos jornais a nova rota a que se traçou a Secretaria de
Planejamento, tendo o seu titular, o Mi_nistr()_Delfim Netto, ~o!rio_ npticia à_
imprensa- determinado ao seu assessor Akihiro Ikeda" a responsabilidade
de courdenar os debates a nível técnico e de propor medidas para estimular as
vendas de carros a álcool, que continuam caindO assustadoramente".
Como umã. resUltante da designação ministerial, o Dr. lkeda fez reunir,sob a sua coordenação, representantes dos Ministérios da Fazenda, Transportes, Minas e Energia, Indústria e do Comércio e o Presidente do Conselho
Nacional do Petróleo, esperando-se deste encontro uma avaliação das propostas feitas por parte dos fabricantes e distribuidores de veículos a álcool.
Por sua vez- o ilustre Vice-Presidente da República- Dr. Aureliano
C}:!aves- que é o Presidente da ComisSão Nacional de Energia, em entrevis~
ta concedida à imprens-a, sugeriu algumas medi_çlas que bem poderiam se
constituir no QUe âenominou .. pacote de sa]VaçãO"- do carr-o a ãlcool e alinhou as seguintes sugestões: "a) preço do álcool combustível inferior à gaso-

lina; b) qualidade uniforme do produto; c) melhoria do desempenho dos
carros; d) uniformização dos preços dos carros a álcool e a gasolina; e) redução do IPI; e f) abertura dos postos, também aos domingos, para a venda
do ãlcool, e não apenas aos sábados, como já vem acontecendo.
Em relação a este último item, relacionado nas sugestões do VicePresidente Aureliano Chaves, a ela se contrapôs o Conselho Nacional do Petróleo, que negou o propósito -de reabrir os postos aos domingos, para a venda de ãlcool; e segundo o articulista do Jornal de Bcasflia, de sábado. último,
em seu editorial intitulardo ••Proibição Inócua~·, tal decisão do CNP .. ativa
urrÍa política inócua, a do contingenciamento físico -da venda de combustíveis". Diz ã.fnda o editorialista: "A venda de ãlcool aos domingos não é, em sí
mesma, importante como fator de reativação do comércio de veículos consumidores desse combustível". Tal objetivo, segundo_ seu pensamento ..-exige
medidas de maior envergadura, que digam respeito à economicidade do modelo". Por fim, encara a reabertura dos postos aos domingos, mesmo para a
venda exclusiva de álcool, como representai! dO "um avanço no sentido de se
restabelecer o direito da população de abastecer seus carros quando isto for
necessário e não quando o CNP quiser".
Na verdade, a semana que passou foi - podemos chamar - a Semana
do PROÁLCOOL, com o Presidente do B.3.nco Mundial, Alden Clausen, demonstrando grande entusiasmo pelo programa e destacando "sua importância para o País, na tentativa de reduzir _os gastos com as importações de pe-

tróleo".
O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex'- um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Pois não, co-m o rriaiOr-Praze-r,-Itobre Senador.
O Sr. Alberto Silva - Sen-adOr Almir Pinto, estou ouvindo_com -o maior
cuidado o pronunciamento de V. Ex' a respeito desse assunto que ID-e tem trazido à tribuna desde que assumi a cadeira como rePresentante do meu Estado: a utilização do álcool como uma solução nacional para diminuir as importações do combustível que nos vem do Oriente próximo, ·como disse V.
Ex~ Mas neste instante em que se discute o ressurgimento d_o PROÁLCÓOi..,
entre as medidas que preconizam a abertura de postos aos domingos, redução
do IPI e o melhor desempenho dos carros, lembraria ainda que se pode fabricar álcool à vontade, neste País, e ele vai atender às_ necessidades que temos de
impedir a importaçãó, Porque- é aqui o momento -op<frtüno, quando v. Ex'
fere este assunto, Sr. Senador- além de se queimar o álcool em motores do
tipo Otto, ê possível, jã está aprovado, mas aprovado à saiedade, com rendimento bem mais alto e com segurança bem maior, que, se se aditivar ao álcool um derivado do próprio álcool - e que já se fabrica no País- pode-se
usar álcool nos motores diesel sem mudar o motor, sem alterar as suas característicl:ii e o.rendimento será bem mais alto do que-queima~ álcool no motor
Otto, isto ê, o motor tipo gasolina. Então, meu cã.ro Senador Almir Pinto,
neste instante em que V. Ex'- aborda o assunto, quero colocar-:me ao seu Iaçlo
dizendo que a medida governamental é justa, oportuna e- necessária. -0 Brasil,
realmente, precisa partir para o álcool e partir iá, para substituir O petróleo
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porque, realmente, o álcool pode substituir o óleo diesel e a gasolina e, por
conseguinte, mais de 50% do petróleo importado podem perfeitamente ser
transfoiillaêios peJo -álCoOr pród"uzidO n() País~"Parftb6Í1s a v·. -EX• Pêlo tema
que aborda nesta_ t_arde.

O SR. ALMlR PINTO - Agradeço o aparte de V. Ex• e, com muito
prazer, acolho a sua palavra, o seu pensamento anexado-os a este meu modes.to pronunciamento; isto porque, nobre Senador Alberto Silva, V. Ex• tem
dado, neste plenário, excelentes. lições, aulas mesmo, sobre essa parte relacionada ao álcool, sempre trazendo este assunto, por demais importante, ao conhecimento dos Srs. Senadores, mencionando por exemplo, o nosso marmeleiro, nosso etanol, que é um hidrocarboneto, ou seja, o C2 H6, como de
grande valia para vir resolver, com a cana-de-açúcar, a mandioca, este importante problema de reflexos notáveís à eCOnorTiía nacionaL Não me -esqueço
das aulas que V. Ex'- tem dado-nesta Casa. Erii -certa ocasião, inclusive, o nosso estimado Senador pelo Amazonas, E>Jandro-Carreira, que não eStá presente, não entendeu bem uma idéia de V. Ex•, no sentido de que se aproveitasse a
Floresta Am~ô_nica_ para a extração do metanol e do etanol. Pensava, naquela ocasião, o-nobre Senador pela Amazónia- e acredito que até a própriaSenadora Laêlia de Alcântara, que é lá do Acre, esteja assustada- que fosse
através_de um desmatamento predatória, da grande mata amazónica! Não é
verdadeiramente isso._ V. Ex• falava na pedação, apenas uma ligeira podaçào,
e nem seria preciso podar todas as árvores da Amazônia. Aquela pedação dada uma perçent4al•'X'' -:-_que no mo!Ilento não me recordo- de bHhões de
lítros de álcool e, praticamente, disperisaria até, cjuem sabe, a cana-de-açúcar,
ficando esta para a produção de açúcar. E não é só a- pedação de parte da
Floresta Amazônica como, também, podemos lembrar o babaçu, no Maranhão, tido como uma das fontes energéticas, não só através do coque cono do
próprio -etanol e do metanol.
E, V. E', estudioso que é do assunto, Presidente da nossa ComissãO-de
Assuntos Regionais, tem palavra assegurada a qualquer hora nesta Casa, inclusive agora, quando o vejo mais uma vez se preparando para apartear este
seu humilde colega. Concedo o aparte a V. Ex'- mas, antes, o concederei ao
nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria -Senador Almir Pinto, é lamentável o problema da
Administração Pública neste País. Os carros a álcool tiveram, até quando o
Governo achou conveniente, uma aceitação enorme neste País. O álcool passou a ter um valor extraordinário nO" merc~do internacional e compensava ao
Governo exportar álcõol e consumir gasolina-, porque estava sobrando gasolina. Os jornais começaram a trazer notícias da possibilidade de faltar álcool
no País e para aS-gr3i1áCS vendas- de- álcCiol ão exterfor. Quem matou no nascedouro o conhecimento, o sentimento, enfim, de aceitação do carro a âlcool no
Brasil foi o próprio Governo. Haja vista que para desenvolver o Programa do
Álcool no Brasil nós não precisamos de um centavo de ninguém. O consumidor brasileiro está-pagando mais I00% para_ cada litro de álcool que consome,
justailfente parã-desenvolvef o Proj~to Nacional do Álcool. Mas o que se vê é
que o Governo está interessado em jogar os nossos vales, as nossas terras devolutas nas mãos do capital estrangeiro; jogar o Cà:Pita1 estrãngeiro dentro do
Projeto Nacional do Álcool. Isso fez com que o povo brasileiro, aqueles que
queriam comprar o- cái:-ró -a álcool arrefecessem O seu interesse patrióticO de
lutar para o desenvolvimento do álcool para este que fosse nosso. Daí vem a
queda da procura do carro álcool, verticalmente, no Brasil; V. Ex'- deve estar
lembrado disso, pois faz pOucos meses. (j que tenho a lamentar é que o Governo, depois de ~atar no miscedouró a vontade do brasileiro de aceitar o
Progra~a Nacional do Ãlco-0"1, Ven~3.~~~varllente querer aplicar injeção de
otimismo ao povo -brasileiro. Muitõ obrigado a V. Ex•

O SR. ALMlR PINTO- Em parte, permita-me discordar de V. Ex•
pOrque o Governo não quis acabar com o PROÃLCOOL, em absoluto.
Aconteceram fatores que fugiram à vontade do Governo. Se na verdade ele
pretendeu vender para o exterior O áfcool a preço mais caro que o da gasolina
estaria fazendo um bom negócio para o Brasil, porque se nós vendíamos o álcool - segundo informações que tive- a sessenta cruzeiros o litro e comprá~~m?s o petróleo muito mais -~~rato J~ fo~a, _n_aqu_ela ocasião, era na verdade
uin grande negócio para o Brasil porque comprava o petróleo -e aindaObtinha
saldo na venda do álcool.
O que aconteceu, nobre Senã:dor, foi 'alguém, e nãO o GoVerno, íntefeS~

sado em prejudicar o PROÃLCOOL andou falando démais ... visando impatrioticamente, desestimular o merCado do carro a álcool. Eu tenho um carro a
álcool, deixei de ter um galâXie, porqUe não podia mais alimentá-lo, e comp~ei iim -ã álcoor estOu satiSfeito. AlgU-ns: dizerD-que o arraitque ~muito lento, que demora uin pouco, mã.s o galáxie tambénl demora. Quando se liga a
chave de ignição do ga1áxie temos que esperar que a luzinha azul se apague,
assiin também é o carro a- álcool. Tem-se que esperar um pouco para que o
motor esquente. Mas, como disse, estou muito satisfeito com o novo veículo.
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Quanto à questão de capital estrangeiro, ele não existe no PROÁLCOOL. O _que acontece- e isso tenho sempre debatido nesta Casa - é que
se não tenho dinheiro para cultivar a minha terra e ela é ubertosa. poderei tomar dinheiro emprestado a esse ou aquele banco para plantar e se algo collher, pagar o empréstimo que i'ea11zei. É uma transação mais do que líquida, é
uma transação comercial líquida de verdade. Então o que acontece é exatamente iSto: o Presidente do Banco Mundial visitandq o Brasil viu a potencialidade deste País; sentiu do quanto ele é capaz. EntãO, lhe favorece, com um
empréstimo para o plantio da cana-de-açúcar, da mandioca, do que for, a fim
de que o Brasil t_e_nha uma maior produção de ãlcool.
É natural que dando maior produção, dã maior rendimento. E o País
pagará esse empréstimo, sem muito_ sacrifíCio_. Não é que o_Banco Mundial vá
mandar no ãlcool do Brasil. _Em absoluto. O gerenciamento é nacional. Esta é
a idéia que tenho. Estou de acordo, fazendo aqui um parêntese, com um projeto de lei do nobre: Deputado cearense, pau_Jo__Lustosa, e_m qu~ S. Ex• acha
que não há razão_ para vendermos o__ âlcool, -a gasolina ou o que for, especialmente o âlcool, que é um produto nosso, ·atra_vés das multin_acionais. Para is_to
não precisa tecnologia. Podemos vender_o cQmbustív.el .utili_zando as P.o.m_bas
da PETROBRÁS, fabricãdas dentro do próprio País. Por que não prestigiarmos a Empresa Nacional?
Tein o aparte o _nobre Senador Albert.Q Sil_v~a~._

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador, eu queria apenas aditar uma informação a V. Ex~ que acompanhou de perto aquelas pesquisas que andei fazendo na Universidade do Ceará, quando eu era Presidente da EBTU, sobre
o aproveitamento do marmeleiro, isto é, pi"iineiro extrair o óleo que tem no
marmeleiro, que é um hidrocarboneto -ele tem de l% a 3% de óleo. Mas, na
verdade, o que nós, naquela ocasião, queríamos fazer, era exatamente as duas
coisas: retirar O óleo do marmeleiro e este óleo é o ·óleo diesel, hidrocarboneto, com a mesma molécula, não tem nenhuma diferença e pode fazer fu-nCio.:
nar o moto_r.
Isso foi testado exaustivamente, inclusive, no CTA. Na verdade o que eu
queria aproveitar, e volto a dar uma inforinaçãO OC:sta hora em que V. EX•
aborda o problema, era o seguinte~ a madeira resultante de uma extração desse tipo é de um volume extraordinâr1o. Basta que se diga que no Nordeste
existem seis e meío milhões de hectares de marmeleiros nativOs;- em outras palavras, madeira nativa e renovável, que vive num clima de duzentos milímetros- isso-é comprovado pela Universidade do Cearâ, da terra de V. Ex•porque o marmeleiro pode viver com duzentos miliffietroS de água por ano,
portanto, é 'planta de deserto, e de uma riqueza extraordinária a madeira resultante. Naquela ocasião o proceso adotado, aplicado na Rússia, na Suíça,
nos Estados Unidos, na Alemanha, que consiste na transformação da celulose da madeira em açúcar, através de uma reação chamada hidrolisação por
via ácida e, neste caso, precisa-se de ãcido sulfúrico. Como o Brasil não é produtor de ácido sulfúrico, colocou-se urna pedra em cima do processo, porque
o Brasil não tem ácido sulfúrico; 'importa enxofre para fazer um--pO-Uquinho
de ácido sulfúrico que se utiliza na indústria famarcêutica. A África do Sul
produz ácido sulfúrico, não a pàtlir de enxofre, mas a partir de gesso com
carvão, isso qualquer estudante de Química sa6e QUe se faz ãcido sulfúricõ assim. Então, nós fizemos uma proposição para qu-e fosse estudado, lá fora, no
exterior, um processo para produzir âcido sulfúriCO bem barato, para que o
Brasil pudesse transformar maderia em etanol e, ainda mais, a linina que é
combustível, a proteína final. E: por isso q-ue Os russos extraem álcool de madeira, porque é proteína no final. Mas agora, somos surpreendidos, exalamente; como o_ Brasil não faz pesquisas e suas universidades não pesquisam
nada, creio que o maior investimento em pesquisa foi esse que dei à Universidade do Cearã, através dã EBTU, para pesquiSa aplicada. Temos agora uma
informaçãO~ que é, assim, uma verdadeira revolução: pode-se hidrolisar a madeira, istO e, transformar a celulose da madeira eni açúcar o-u erri-pre-aÇU.car e,
daí para frente, pode-se des.tilar e obter o etanol, através de um processo inteiramente revolucionário, novo e extremamente econômico, atravéS da utilização de enzimas. Já se está fazendo isto na Alemãtihã e nOS Esüid6s Unidos,
transformando madeira em ração para gado. ~ a última informaçã-o que tenho em minhas mãos, inclusive o documento de como é realizado o processo.
De modo que eu gostaria de que o Governo aproveitasse essa oportunidade e,
ao invés de escolhermos terras para plantar cana, que deixamos a terra para
fazer açúcar e vamos produzir etanol de madeira, porque madeira, neste País,
está sobrando. Basta ver os galhos de Tucuruí -lá vão exportar milhões de
metros cúbicos de madeira - só os galhos, talvez, dessem âlcool para segastar no Brasil por uns 100 anos, fora os galhos da Amazônia e, no Nordeste,
para enriquecer os pobres nordestinos, nós temos Seis rriilhões de-hectares de
marmeleiro nativo, em terras improdutivas e im~ptóptias. MãiS uma vez, parabéns a V. Ex• e ao Governo pela retomada do PROÁLCOOL.

O SR. ALMlR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex• em que abordou,
_inclusive, a madeira de Tucuruí, justamente aquela terâ que ser retirada para
não ser Hafogada" pelas águas da grande barragem.
É um assunto que dentro em breve pretendo abordar da tribuna desta
Casa. Reconheço não ser um tema fãcil para mim, porém, pelo que tenho lído
e ouvido a respeito, encorajO-me a traZê-lo para discussão neste plenârio.

O Sr.: Agenor Maria - V. -Exf. permite ~m aparte?
O SR. ALM!ln:>INT<J:::::pois não.
O sr~-Aginor Maria- Eles levantar.am um empréstimo de um bilhão de
dólares; receberam do Banco C? equivalente a duzentos e cinqUenta milhões, e,
na semana passada, quando aqui esteve o Presidente do Banco Mundial, ele
disse que o restante só_seria entregue às áutoridades brasileiras na proporção
do acerto do_ Program_a Naciooal do Álcool.

O SR. ALMIR PIJ-/TO- Perfeito!
O Sr. AgenOr Maria- O que qu~I_'O__afirrn_ar__a Y. Exf. é que_ talvez seja o
único projeto maior deste País que eStá autofinanciado pelo povo brasileiro,
porque, na hora em que a pessoa consome um litro de álcool, está pagando
quase que o valOr do -litro da gasolina importada. O brasileiro sabe que o litro
de álcool não tem aquele valor. Mas, como o brasileiro tomou conhecímento
de que se precisa de muito dinheiro para desenvolver o Programa Nacional
do Âlcool, ele está pagando o preço do álcool e o carro a âlcool- V. Ex• reconhece - es_tava s_en_do comprado por todo o mundo, havia uma aceitação
total. De uma hora para outra, o âlcool começou a valorizar no mercado internaciorial e o Governo começou a entender que, vendendo um litro de álcool, dava para comprar um litro de gasolina e ainda sobrava dinheiro. Resultado: de uma hora para a outra, começou a aparecer a notícia de que se havia vendido muito âlcool e o álcool poderia não dar. V. Ex• sabe que aquela
aceitaÇão, do jeito que ela cresceu, muito mais depressa ela caiu, porque o
povo começou a_temer pelo Programa. EntãO, pergunto a V. Exf. por que o
Governo deixou, realmente, que caisse essa aceitação, se havia necessidade
premente de se consoli_dar, no _sentimento do povo brasileiro, justamente a
necessidade do Programa Nacional do Álcool? A minha admiração é de que o
Governo, agOra, venha querendo dar tudo para que o povo volte a aceitar novamente o âlcoal. O que -eu quero dizer da tribuna nobre Senador, é que o
-GOverno erroU- Cj_uarido, ao invés de procurar desenvolver o Programa Nacio-nal do Álcool, começou a exPortai âlcool para o exterior, correndo o risco de
falt~r álcool para o consumo interno. Muito obrigado a V. Ex'

O SR. ALMIR PINTO- O que apreendi bem do aparte de V. Ex•éque
teria sido o Governo quem estimulou ã queaa-da produçãO de veículos a álcool_ com a venda de âlcool para o exteiior.
Mas, o que estava acontecendo com o álcool, no meu modo de entender,
era exatamente isso: o Governo vende o excedente, e à proporção que irâ aumentando o número de automóveis, passarâ a reter o álcool necessário ao
abastecimento interno. Mas, Sr. Senador Agenor Maria, o que se tem feito ê
uma propaganda nefasta em torno do nosso combustível, de maneira indiscriminada, e não da s_ua exportação e sim quanto à sua utilização. Algumas bruxas procuram meter na cabeça do povo brasileiro, aos menos avisados, que o
áLcool não presta. Então, passaram a não querer comprar o carro a_ álcool.
Mas, agora_, o Governo está se propOndo a demoi1strar,-e é o próprio Ministro da Indústria e do Comércio, Dr.-cari11llo Pena, que tem afirmado repetidas- vezes que o álcool é um -excelente_ combustívelJ)_ão s_e justifiCando esSa
propaganda impatriótica que se faz em torno de um produto eminentemente
nacional.
O~r. JOsé Uns -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. ALMIR PINTO - Com prazer.
O Sr. José Lins- Agradeço a V. Ex•, Senador Almir Pinto, V. Ex• tem
razão. A exportação do âlcool, o volume de álcool exportado, jamais justificaria a queda que houve na produção de carros para utilizar esse combustível.
Houve reações contra o. PROÁLCOOL; rrüiS ·nunca do Go-verno. Ao contrário, o Governo veio serripre ã. público para reiterãr sua posição quanto ao
Programa do Álc_Óol, qUe nunca-deixou de ter o·apoio devido. Ultimamente,
eni. funçâO dessas divulgã.ções pãralelãS de cedo sentido, com o objetiVo de diminuir as metas- do Programa, 6 próprio GoVefno p"iovocou um·a riova análise do programa, e os principais órgãos de divulgação do País têm dado a lume
o resultado das pesquisas sobre a utilização do álcool como combustível, que
s1fo venfadeii-iimeriie extr'aordffiãdas: Ã. prój,-ria -ve]a- publicou, há poucos
dias, um estudo feito nos laboratórios de São Paulo, não só de empresas
como do próprío Governo, mostrando qu~ o álcool, como combustível, não
deixa nada a deSejar com relação à gasolina. E publica, inclusive, os dados de
custos, que são bem mais baixos, apesar da referência que se faz ao custo do
o
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ãlcool, mostrando que a despesa com os .carros a ãlcool é relativa-mente bem
menor do que a com carros a gasolina. Acho que, em boa hora, o Governo
veio a lume, para retomar uma conscientização da importâficia do Programa
que, certamente, vai continuar até- qUe ·seJã cum-p-rida a meta proposta pelo
GoYerno de 10 bilhões e 600 milhões de litros, em 1985.
O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte de V. Ex• Sr. Presidente,
eu falava exatamente sobre a questão do empréstimo do Banco Mundial, tendo o seu próprio Presidente, Sr. Alden Clausen, feito essa ressalva, à concessão de novo empréstimo, e aqui enfocado pelo nobre Senador Agenor Maria.
Disse-o banqueiro que a execução do programa dependerá do êxito da fase
inicial do projeto, querendo com isto referir-se a liberação de novas parcelas.
Os recursos que estão sendo liberados pelo banco, ao que sabemos, é da
ordem de 250 milhões de dólares. Como jã fpi dítô~por S. Ex•, o Senador Ageno r Maria.
Esta advertência do Presidente do Banco Mundiall~va o Gov~rno Federal a não 'só exercer uma Sêrie fiscalizaÇão--na execUÇão_ dos projetes çie destilarias, como, ainda, a incentivã.r, por tOdos os meios, a fabricação de carros a
álcool combustível, assegurando estabilidade no forneciment_o do produto.
Outros incentivos estãõ serrdo anunciados que virão beneficiar os que venham possuir carro a álcool: a retirada do pedágio e a sua exclusão da listagem de produtos supérfluos, o que diminuirá 2,51% (salvo engano) de custo
ao usuário.
Não se pode obscurecer- Sr. Presidente e Srs. Senadores- a nova investida por parte do Governo- da República, procurando prestigiar um Programa eminentemente nacional, que injustificavelmente e, atê de maneira es-

cusa, vinha sofrendo uma depreciação, visando o descrédito do PROÁLCOOL.
.
-A área ecoriômica do Governo d~penOu a tempo de salvar o impor!;nte
programa que o próprio Presidente do Banco Mundial, reconheceu o seu valor, na válída tentaih·-ã de reduzir oS gastos ~orn ti-importação do petróleo.
(Muito bem!}
ATO DO PRESIDENTE
No 08, de 1982
O Pre5idente d\) _Senado~ Fed~ral, no uSO das atribuições que lhe conferem os artigos 5~, item 38 e 9~. in_ci§o_ IV, do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de_ competêncía que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n<~ 2, de 04 de abril de 1973, e- tendo em vista o que consta
do Processo n9 00059lf82, resolve aposentar Francisco José Fernandes, no
cargo. de Técriico Leg:tslativo, C~~sse ~speci~l, Código SF-AL-NS-011,
Referência NS-25, dO Quadrá Permanente do Senado Federal, com base
nos artigos 101, incísõ- III, e 102, inciso I, alínea a da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso II, 404,
inciso I, e 392, § 4°, da Resolução SF no 58, de 1972, e artigo 405, inciso IV da
mesma Resolução alterada pela Resolução SF n9 21, de 1980;com proventos
integrais acrescidos de 20.% e a gratificação a~icional por tempo de serviço a
que tem direito, na forma do artigo 3<~ da Lei 5.903; de 1973; e JO da Lei n9
4.345, de)964, b_~I_!l como a inco~pora_çã_o daG_ratificação de Nível Superior,
con~orme estabelece o artigo 7<~ da Reso.Iução SF n9 21, de 1980, obserVandose o dispos~o ~o_§ 2~", do_ artigo _102 da- Constiiuíção;
Senado Federal, em 12 de março de 1982.- Jarbl:zs-Passarinho, Presidente do Senado Federal.
=

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES
1• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRLO.), REALIZADA
EM 10 DE MARÇO DE 1982
Aos dez dias do mês de março do ano de mil novecentos e_ oitenta e dois,
às dezessete horas e trinta mínutos; nã Sara de Reuniões da <;omissão --Ala
Senador Nilo Coelho- presentes os Senho~es Senadores Luiz Viana- Presidente, João Calmo.n, Louriv~l Baptista, Nelson_C_arn_ejro, Luiz Fernando
Freire, Bernardino Viana, Moacyr_ Dalla, Ma~tins FilKo e Sãld~nha OerZí,
reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Relações Exteriores.
-Deixam de comparecer, por motivo justificado, os S~nhores Senadore~
Tarso Outra, Lomanto Júnior, Amaral Peixoto,' Al9ysio Chaves, José Sarney, Paulo Br9ssard, José_~icha, Mauro Benevídes, Marcos Freire e Tancredo Neves.
-Havendo número regimental, são abertos os trabalhos,_ com a dispensa
da leitura da- Ata da reunião anterior, que ê dada como ap:_ovada.
Coi'istante da pauta é apreciado o Projeto dç Decreto Legislativo n9 42,
de 1981- que "aprova o texto do Acordo entre o Çi:ov~rno d?. Repúbljca Federatíva do Brasil e o_Gov-errlo da República do Paragu_~!. pelo qu~l se estabelece uma faixa non aedificandf ao longo_ da fro~teira.. d!J~ d()iS _paí~es,-C:Ori~
cluído em Assunção, por troca de Notas, efetuadas a t6 de-_ Setembro de
1980"._ Relator: Senador Bernardiilo Viana. Aprovado parecer favorável.
Em seguida, o Sr. Presidente solicita sejª tornada s~re~a -~reunião_~ para
que se aprecie a Mensagem o9 24, de 1982, "do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Seg_~qr Mauro
Sergio da Fonseca Costa Couto, Ministro de_ Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, par exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Popular de Angola".
Novamente em caráter público, a Presidência indica o "Senhor Senador
Nelson Carneiro para relatar o Projeto de Deci-eto Legis1ãtivo -rio? 32,_de 1980
que "aprova o texto do Acordo de Previdência Socia~ conpluído entre o Governo da República Argentina e o Governo da República Federativa doBrasil, em Brasília, a 20 de agostO de 1980", em virtude da ausência do Senhor
Senador Mauro Benevides, Relator_ da rnatêria. Ao f~ceber a palavra, o Senhor Senàdor Nelson CarneirO emite parecer favoráVel ao referidO Proj_eto,
que é aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se, a reunião; lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente de Comissão, ·a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo S_enbor Presídente.

COMISSÃO DE MUNICIPIOS
. _PRIMEIRA REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE JANEIRO DE 1982
· ·Ãs onze horas do dia Sete de janeiro de mil nove_çentos e oitenta e dois,
na Sala da Comissão, na Ala Senad~~ Ale~andre Cos~a, sób a presidência do
Sen~or Se.~.a~_~r Lomanto Júni?r, Pfesiden_t~; reún~_se ~Comissão de MuniCípios, oom presen(a dos Senhores 'SeTtadOres Lenoir Virgas, Luiz Fernando Freire, Valdon Varjão, AgenOr_ ~aria, Murílo Badaró, Alberto Silva,
Orestes QüêrCia-e-Jósé Ri~ha.
-~-- Deixarri de .comparecer, pOr- rriot~v~ justificado, os Senh.ores Senadores,
Almir Pinto, Àmaral Furlan, Amaral Peixoto, Beneaito Cane]las, Moacyr
Dalla, Raimundo Pare_ote, Vicente Vuolo, Evandro Carreira, Lázaro Barboza, AfTonso Carnasgo e Mendes Canale.
Havendo número regimental, o Senhor -Presidente declara abertOs ostrabalhos e dispensa a leitura da -Ata da Reunião anterior, que é dada corno
aprovada. _
A seguir, passa-?e à aprecia_ção das m~térias constantes da -pauta e_ são
relatados os Projetos-de,Resolução apresentados pela Comissão de EconOmia; às Seguintes Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem n9 303; de 1981,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do S'e_nlior Ministro da Fazenda p3ra que seja autorizada a
Prefeitura Mu-niCipal de- Bento Gonçalves (RS) a contratar opeiaçãõ -de Crédito no -valor de Cr$ .26.175:000,00 (Vinte e seis -milhões, cento e setenta e cinco
r'níl cruzeiros). Relator: Senador Lenoii Vargs._ Parecer: favorável. Aprovado
por unanimidade. 2) Mensagem n9 308, 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 Galiléia (MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 36.593.900,00
(trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil e novecentos cruzeiros).
Relator: Senador Murilo Badaró. Pare-Ger: favorãvel. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encára-se a reuriião, lavrando eu, Francisco Qon~alves _Per~ira, A_?sistente _da Cof!liss~o, ~preSente Ata que lida e aprovada será assinad3 pelo Senhor Presidente.
-

a

SEGUNDA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA II DE MARÇO DE 1982

À-s onze horas do dia onze de março de_ mil novecentos e oitenta e dois,
na Sala da Comissão~ na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do_
Senhor S_enador Lom_aoto Júnior e, eventualmente, do Senhor Senador Almir
Pinto, reúne-se a Comissão de_Municípios, com a presença dos Senhores Senadores Lenoir Vargas, Valdon Varjão, Aderbal Jurema, Almir Pinto, Age-õor Maria, A-maral Furlan, Alberto Silva, José Sarney e Moacyr Dalla..
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Peixoto, Benedito Canellas, Raimundo Parente, Vicente Vuolo, José
Richa, Orestes Quércia, Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Affonso Camargo e Mendes Canalle.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e _dispensa a leitura da Ata da Reunião anterio.r, que é dada como
aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são
relatados os Projetes de Resolução apresentados pela Comissão de Economia, às seguintes Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem _n'? 361, 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 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).
Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorâvel. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n• 363, de 1981, do Senhor Presidente da República, subetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Müni<?IJJal de Curifiba (PR) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros). Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade._3) Mensagem n• 398, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação- do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da
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Fazenda, para que seja autorizada a Pfefeítura Municipal de Jaciara (MT) a
contratar_ operação de crédito no valor de Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros). Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favoráveL Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n'? 399, 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 Juazeiro (BA) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
522.770.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhões, sete~ntos e setenta mil
cruzeiros). Relator: Senador Lomanto Júnior. Parecer: favorável. Aprovado
por unanimidade. 5) Mensagem n<? 375, 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
Paula Cândido (MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
18.296.950,00 (dezoito milhões. duzentos e noventa e seis mil, novecentos e
cinqUenta cruzeiros). Relator: Senador Leno_ir Vargas. Parecer. favoráveL
Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n<? 384, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e três -milhões, setecentos e setenta e
um mil cruzeiros). Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favoráveL
A provado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-s_e a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereire, Assistente âa Comissão a presente Ata que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.

510
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pela CPI incumbida de apurar denúncias de irregularidades no Acordo
Nuclear Brasii~Aiemanha.
SENADOR PAULO BROSSARD - Manifestação de pesar pelo
passamento do Sr. José Pereira Coelho de Souza.
SENADOR MILTON CABRAL- Encaminhamento ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Acordo Nuclear Brasil~
Alemanha, do relatório final dos trabalhos daquela Comissão.
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR JUTAiiY- MAGALHÃES- Vantagens do aproveita-

mento da energia solar como sucedâneo do petróleo.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Convênio celebrado entre a
Confederação Nacional dos Pescadores, a SUDEPE e o BNH, com a finalidade de proporcionar aos pescadores o acesso à casa própria.

SENADOR ALMIR PINTO- Nonagêsimo aniversârio datípografía --MínC:rva.
-

SENADOR FRANCO MONTORO- Manifesto dos sindicatos, federações e confederações de trabalhadores contra as alterações introduzidas na legislação da Previdência Social.

SENADOR JOSE LINS- Ofício recebido do Chefe de Gabinete do
Sr. MinistrO da Justiça, concernente aos episódios denunciados em recente
sessão pelo Senador Humberto Lucena, ocorridos na cidade de
Alagoinha-PB.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Req-uerimento apresentado
por S. Ex• à Mesa do Senado, soHCifarido a instalação de Comissão Especial destinada a apurar a situação em que se encontra a Previdência Social
no País.
SENA DOR JosE RICHA- corn:entários sobre a reportagem darevista norte-americana Newsweek, sob o título ••A luta pela Amazônia".

1.2.10- Requerimentos
- N9 41/82, de autoria do Sr. Senador Evandro Carreira, solicitando
a prorrogação de prazo ·concedido a Comissão Parlamentar de Inquérito
referente a devastação da floresta amazônica. Aprovado.
- N9 42/82, de autoria do Sr. Nelson Carneiro, solicitando a consti~
tuição de ComísSão Especial destinada ao estudo dos atuais problemas da
Previdência Social e medidas governamentais consubstanciadas no
Decreto-lei n9 1.910, de 1981. À Comissão de Legislação Social.
1.3~0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n9 114/81 .....:.:Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de I 968, que estabelece normas gerais de Direito Tributário, e dã outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciãrio, ria fõfina que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 329/80, de autoria do Sen~dor 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 n9 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, qUe declara o Marechal-do~Ar Eduardo Gomes patrono da Força
Armada Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que díspõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de

quorum.

-Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de autoriã do Senad9r Nelson
Carneiro, que acrescenta disposítiVos 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 quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contâbil e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 35/82.
-- -Projeto de Lei 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. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação adiada por falta de quorum.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA DA 18• SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE 1982
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimento

N• 43/82, de urgência para o Profeta de Lei da Câmara o• 2/82 (n•
5.617/81, na Casa de origem), que altera disposições da Lei n• 5.887, de 31
de maio de 1973, referentes ao regime jurídi_co do Diplomata.
2.2.2 - Discurso do Expediente
SENADOR PAULO BROSSARD- Considerações sobre a apreciação, pelo Senado Federal, dos nomes indicados pelo Senhor Presidente
da República para exercerem o cargo de Ministro -do Supremo Tribunal
Federal.

:u- ORDEM

DO DIA
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9
23/82 (n' 66/82, na origem), pela qual o Senhor Pre5idente da República
submete ,à deliberação do Senado a escolha do Dr. Alfredo Buzaid para
eXercet o cargo de MinistrO do S_upremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos Fulgêncio da Cunha PCixoto.
Apreciado em sessão secreta.
2.4~ MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n9 2/82, em regime de urgência, nos-termos
do Requerimento n9 43~ lido no Expediente. Aprovado, após parecer da
comissão -competente. Â sanção.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Editai" de convocação da Comissão Deliberativa do Grupo

4- MESA DlRETORA
S- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 17~ SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDf::NCIA DOS SRS. JARDAS PASSARINHO, PASSOS PÓRTO,
JORGE KALUME E LENOIR VARGAS.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSR$.
SENADORES:
Laêlia de Alcântara- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando_ Freire- José Sarney- Bernardino Viana - Almir Pinto_.:..._- José Lins - Mauro l3enevides - Agenor

Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal
Jurema- João LúciO- LÕuriva(B_aptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso -João Cal_inon_- ~ Mõa.Cyr DaHa- Nelson Carneiro -- Roberto Saturnino - Am_aral Fu_rl_a_n - Franco Montoro - Lázaro
Barboza- Benedito Canelas- Gastão Müller- José Fragelli- Saldanha
Derzi - Aff_onso Camargp - Leitt!_ Ch~aves :- Pedro Si~on.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo n_ú.mero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos_ nossos trabalhos
O Sr. 19-Secretário piócederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N• 025/82 (n' 085/82, na origem), de 16 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmarea o• !06, de 1981 (n' 4.265/81, na Casa de Origem), que autoriza o Instituto Brasileiro do Café -JBC ·a_doar, para o fim que indica. faixa de terreno ao Município de Cornélia Procópio, no Estado do Paraná.
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.979, de 16 de março de 1982.)
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM N• 26, DE 1982
(N• 87 j82, na origem)
Excelentíssimos Senhores Memb_ros_do S.enad_o Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituíção_Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências._a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Heitor Pinto de Moura, Ministro de Primeira Çlasse,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixadoc do Brasil
junto~à _República da Guatemala, nos termos do_s artigos 21 e -~2 do Decreto
n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
~
Os méritos do Min1stro Heitor Pinto de Moura, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministé"i·io das Relações Exterio_res,
Brasília, 17 de março de 1982. ~-João figueiredo.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae:
Ministro Heitor Pinto de
Moura.

Nascido em Recife, Pernambu-co; 2i de oUiUbfO -de -1923.
Bacharel em Direito, FacU.Iaade de DiieitO de Rt!cife.
Curso de Preparação à Carreira- de DIPlOmata, Instituto RioBranco.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio-Branco.
Estágio na ONU, Nova York.
Cursá Superior de Guerra, Escola -Superior de- Guef-ra.
Cônsul de Terceira Classe, 30 de novembro de 1948.
Cônsul de SegUnda Classe, merecimento, 04 de dezembro de 1953.
Cônsul de Primeira Classe, merecimento, 24 de outubro de 1961.
Conselheiro, título, 09 de dezembro de 1966.
··
· · Ministro de Segunda Classe, m"ereCTnleritO~ 26 de jtilihó- de i969.
Ministro de Primefrà Classe, merecimento-. -17 de dezembro de
1981.
Auxiliar do Secretário-Geral, 1951/53.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1953/54:Auxiliar do Secretário-Geral e do Secretário-Gefat de Política Exterior, 1961/63.
Genebra, Cônsul-Adjunto, 1954/55. Genebra, Delegação Permanente, segundO:secreiãi-io, T95,)j58.
Boston, Cônsul, 1958/60.
·
·
Haia, Primeiro-Secretário, 1963/67:'
Haia, Encarregado de NegócioS, 1965.
Haia, Conselheiro, 1966.
Madrid, Ministro-Conselheiro, 1971/73.
Madrid, Encarregado de Negócios, 1971 e 1972.
Zurique, Cônsul-Geral, 1974/76.
·· ··
Assunção, Cônsul;Geral, 1977/79.
Assunção, Ministro-Conselheíro, 198-0liT:..
V. Sessão da Comissão do Ferro e Aço, OIT, Genebra, 1954
(delegado-governamental).
VIII Conferência Internacional de Esúi.tís-iiCa do Trabalho, Genebra, 1954 (observador).

XI Sessão, da Comissão dos Direitos do Homem, ECOSOC, Genebra, 1955 (observador).
XX Sessão do ECOSOC, Genebra, 1955 (observador).
ConferêQcia Internacional para as Aplicações Pacíficas da Energia
Atómica, Genebra, 1955 (membro).
XXXVIII Conferência do OIT, Genebra, 1955 (conselheirotécnico).
CXXIX, CXXX, CXXXI e CXXXIII Sessões do Conselho dé Administração da RIT, Genebra, 1955 e 1956 (observador).
V .Sessão da ComisSão de Petróleo, OIT, Genebra, 1956 (observador).
XXII Sessão do ECOSOC, Genebra, 1956 (membro).
XXXIX Conferência da OIT, Genebra, 1956 (conselheiro-técnico).
V e VI Sessões.do CINE, Genebra, !956 e 1958 (membro).
III SeSsão da Comissão Científica sobre Efeitos das Radiações Atómicas, Genebra, 1957 (membro).
XXIV Sessão do ECOSOC, Genebra, 1957 (membro).
IV Sessão da Comissão Consultiva dos Empregados e Trabalhadores Intelectuais, OIT, Genebra, 1957 (delegado).
Reunião Técnica Tripartida, OIT, Genebra, 1957 (delegado).
Reunião das Partes Contratantes do GATT, Genebra~ 1958
(secretário-gerai).
VI Sessão da Comissão de IndústriasTêxteis, OIT, Genebra, 1958
(delegado-suplente).
XVIII Sessão da Assemblía Geral da ONU, Nova Yourk, 1962
(membro);·
À disposição do técnico do FISI, em missão ao Brasil, 1949.
Comissão de __Levantame_Qto d_o Arquivo de Correspondência Especial, 1952 (membro).
Grupo de Trabalho para estudos relativos à ampliaçãO dos cursos
do Instituto Rio-Branco~ 1961 (membro).
Coiri.issão Come·m-oi-atiVa do Cinque-ntenário da morte do Barão do
Rio-Branco, 1962 (membro).
Sessão de Segurança Nacional, 196.3 (secretário).
COrpo Permanente eAssistente do Coma rido da Escola Superior de
Guerra, 1969/71 (membro).
Professor de Português da U ni_ver_s_idade de Genebra, 1956.
Prêmio Rio-Branco e Medalha de Vermeil, Curso de Preparação à
Carreira de DiplOmata, Instituto Rio-Branco.
O Ministro Heitor Pinto de Moura_ se encontra nesta data no exercído de
suas funções de Ministro-Conselheiro na Embaixada do Brasil em Assunção.
S-eCretaria de Estado das Refa_ções. Exteriores, 3 de março de 1982. -Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da -DivisãO do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N? 061/82, de 15 do corrente,_comunicando a aprovação do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Leí da Càma>a n• 28, de 1977 (n' 1.100/75, na Casa
de Origem), que altera a redaçào do art. 687 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil). (Projeto enviado à sanção em 15-3-82).
· OFfCIO
Do Sr. 1"-SeC:retário da-Câmara dOi Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 3, DE 1982
(n' 3.111-B/80, na Casa de origem)
_1\llodifica o parágrafo único do art. 17 da Lei n9 6.448, de 11 de
outubro de 1977, que dispõe sobre a organização política e administrativa dos Municípios dos Territórios Federais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional_ decreta:
Art. I' O parágrafo único do arl. 17 da Lei n' 6.448, de II de outubro
de 1977, pússa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. O núrri.ero de VeTea"dOres será de 7 (sete)
nos Municípios das Capitais e -de 5 (cinco) nos demais,
acrescentando-se mais um para cada 10.000 (dez mil) eleitores do
Municipio."
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Esta lei entra cm vigor na data de sua publícação.
Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N9 5.5IO, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e
sua articulação com a escola _média, e dá outras providências.

LEG!SLAÇÀO CITADA

O .Presidente_ da República:

LEI No 6.448, DE I I DE OUTUBRO DE I977
Disp()(' sobre a organização política e administrativa dos Município~ do~ Territórios Federais, e dá outras providências.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPITULO I

O Presidente da República;
Faço saber que o Congress6 Nacional decreta e eu sanciOnó a seguinte
Lei:
TITULO I

Da Organização Municipal

CAPITULO III
Da Organização Política do Município

SEÇÃO I
Da Câmara Municipal
Art. 17. A Ciimara Municipal se compõe de Vereadores eleitos pelo
voto direto e secreto, pelo período de 4 (quatro) anos.Parágrufo único. O número de Vereadores será de 7 (sete) nos Municípios das Capit;,!Ís c_ de 5 (cinco) nos demais, acrescentando-se mai.s um para
cada 30.000 (trinta iníl) habitantes do Municíp1õ, ·não pOdendo ultrapassar,
respectivé.tmentc, o número de 9 (nove) e 7 (sete) Vereadores.

(Às Comi:~.w'Jes de Constituição

e Justirã

e de Munidpios.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 4, OE 1982
(n9 1.829/79, na ('asa de origem)

--~_:Do

EHsinO ·suPerior

Art. ]9 O e_nsino-superior tem por õbjetivo, a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de profissionais de nível universitúr"io.
Art. 29 O enSino supe-riõr inâiSs-õCiâVef da peiqufsa-será ministrado em
universidade e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados
como instituições de direito público ou privado.
Art. )9 As universidades gozarão de autonomia didático-científica, disciPlinar, administratívü e finanCeira q-Ue será exercida na forma da lei e dos
seus estatutos.
Art. 27. Os diplomas expedidos por unviversidade federal ou estadual
nas condições do art. 15 da Lei n~> 4.024, de 20 de dezembro de 1961, correspondentes a cursos reconhecidos pela Conselho Federal de Educação, bem
como os de cursos credenciados de pós-graduação serão registrados na própria universidude, importando em capacítação para o exercíciO profissional
na-área ·abrangida pelo respectivo curiíCu(o, com validade em todo o território nacional.
*- 19 O Ministério da Educação e Cultura designará as universidades federais que deverão proceder ao registro de diplomas correspondentes aos cursos referidos neste artigo expedidos por universidades particulares ou porestabdl;!cimentos iSoJados de ensino supefiOr, ínípürtinao O regisÚ·o em iâêntl-~
cos direitos.
2~ Nas unidade da Federação em que haju universidade estadual, nas
condiçôcs referidas neste artigO-.- Os- diplomas correspondentes aos mesmos
cur~os expedido~ por cst<-Jbelecimentos isolados de ensino superior mantidos
pelo Estado, ser~to registrados nessa Universidade.

*

Estabelece normas para a expedi(;'ào de documentos escolares.
(À Comissão de EducaçãO e Cultura.)

O Congresso Nacional_ decreta; _
Art. [9 Os diplomus c certificados expedidos por estabelecimentos de
ensino de 1'1 e 2~' graus, bem como de nível superior, em todo o País, consignarão. quando b<Jst:Jrem p<.lra a identificação inConfun-dívefdÕ Portador·. oaY)en:.ú:i
os seguintes dados, além do nome:
I - nacionalidade:
II - naturalidude;
III - data de nascimento;
Parúgrafo único. Traiando~se de maiores de 16 (dezesseis) anos,
consignar-se-á também o número da respectiva cédula de identidade.
Art. 29 O disposto no artigo anterior clplicll-Se à cscfitur-açãO áll àS- ano~
tuções em fíchúrios e dt!maís documentos de utilizaÇão interna nos est3.bdecimcntos de ensino.
Art. 3\' Esta lei entra em vigor na datu de sua publicação.
Art. 49 Rcvog:Jm-se as disposições cm contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.692, DE I I DE AGOSTO DE I97I

Fixa Dirctrizcs e Bases para o ensino de ]9 e 29 Graus, e dá outras prm-·idê-ncias.

CAPITULO I
(do Ensino de 19 e

2~'

Graus)

Art. 16. Caberá aos estabelecimentos e.xpedir os certificados de conclusão de série, conjunto de disciplinas ou grau escolar e os _diplorrias ou certificados correspondentes às habilitações profissionais- de todo o ensiiio- de 2~>
Grau, ou de parte deste.
ParágrafO únicá. PUra que terlha"in valicfã.de nacional, os--diPlomas e
certificados relativos às habilitações profissionaiS: deverão ser registrados em
órgão local do Ministério da Educação e Cultura.

PROJETO DE I.F.I DA CAM ARA N' 5, DE I982
(n\' 926/75,_oa Casa d~ Origem)
[)ispiie sohre a unifica cão progressiva do salário mínimo em todo
o terrihírio nacional, prescrel-·e a forma de sua execução e dá outras
prm-idências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O salário mínimo será unificado progressivamente em todo o
território nacional, em conformidade com as disposições desta lei.
Art. 2\' _ As atuais regiõeS c _sub-rcgiões em que se divide o País, para
eféiro- d"e" fíxã~ão" dá sàfàriú- mínirTio, .;;ão grupndas em três zonas, de acordo
com a seguinte discriminação:
I -primeira, con1prccndendo os Estados do Pará, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía, Minas Gerais e
E~pirilo Sunto e os Territórios do Amapá e Fernando de Noronha;
II- segunda. ahrang~ndo os Estados do Rio de Janeiro, São Pc.!Ulo, Par;,m[t, Santa Catarina c Ril) Grande do Sul, além do Distrito Federal;
III- tercciru, incluindo os Estados do Amazonas, Acre, Goiús, Mato
Grusso. Maranhão e Piuuí c os Territórios de Roraima e Rondônia.
Art._ J9 N<t rr~mdra elevaçà9 do salário n1ínimo que se proceder após a
promulgação dcst;,t lei. as diferenças não poderão ser superiores a 10% (dez
por cento) entre as zon;,ts estipuladas no art. 29, de tal forma que os índices fix~t~os_par:~ ~IJ?rimeira e para .a _te:,~ír_a_ ç<;>rr~_p_onderào, respectivamente, a
90'?r (noventa por cento) e,80% (oit~nta for cento)_, no mínimo, do valor fixado para a segunda wna.
Na alteré.lçào subscqüente. a primeira c a terceira zonas passarão a
cOnstituir uma só regiJo. mantendo:se, na fixução dos respectivos índices, a
difcrt:nça -de 10% (dez ror centú) a que alude este artigo.
2\' l\ia elevação que su(.:eder ü que estú prevista no pariigrafo-anterior se
prnccder{t, finalmente, ü U-nificaçãü do salúrio mínimo em Íodo o País.
1\rt. 4'' Peculiaridades da política econômico-financeira e social do Gov~u~o Feder;,tl pod~r~l) J~t~~!l}}n~! que seja reduzido o limite d_e 10% (dez por
cento) de que tr;tta o art[go anterior, a critério do__ Poder Executivo.

* [\'

*
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Esta lei entra em vigor na· data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
(Às Comissões de Legislação Soi.·iul e de Economia.)

PROJETO DE LEI DA ÇÂMARA N• 6, DE 1982
(n' 5.046/81, na Casa de origem)
De inicíativa do Senhor Presidente da República
Autoriza o Instituto Nacional de Coloniza~ão e Reforma Agrária
-INCRA, e vender ou doar bens móveis, nas condi~ões que especifi~

ca.
O Congresso Nacjon_al decreta:
.
ArL l~" Os bens móveis cedidos em com0d.1t_o peJo Instituto Nacional
de Colonização c Reforma Agrária- INCRA, até 31 de dezembro de 1980,
poderão ser vendidos independentemente de licitação:I - a Estados, Municípiás- e entídãdes· integrantes da Admirifstfação
Pública indireta, federal, estadual ou municip-al;
I I - a cooperativas, a entidades de classe e a sociedades civis de fins não
lucrativos que visem à ação assiStencial ou culturaL
Parágrafo único. _ O INCRA poderá fazer doação pura e simples às pessoas referidas neste artigo, quando os ben-s tTióVeis forem -de reCuperação antieconômica.
ATi. 2<? Procedimento idêntico ao do artigo anterior e ao do seu parágrafo único poderá ser_ a_dotado pelo INCRA, relativamente aos bens móveis
de sua propriedade existentes em seus projetas de -c01oriã"zãçã-o, aitldã.-que
emancipados, desde que se faça necessário à continuidade de serviços comunitários antes prestados pelo INCRA.
Art. )9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em cOntrário.
MENSAGEM N• 310, DE 1981.
Excelentíssimo.s Senhores Membros do_ Co.ngresso Nacional:
Nos termos· do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, o anexo Projeto de lei
que "'autoriza o instituto Nacíánal de Co"Ionização Reforma Agrária- INCRA, a vender ou doar bens móveis nas condições que especifica".
Brasília, 17 de agosto de l98l. ~João Figueiredo.

*I' ............... '"" .......................... ..
§ 2~' A gratificação a que se refere este artigo é também devida, na mesma base de cálculo, ao ocupante de cargo ou emprego incluído em categoria funcional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n~' 5.645, de lO de dezembro de
1970, e que, por força da legislação em vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais."

Art. 2~' Os efeitos finuilceíros desta lei retroagem a 19 de junho de 1981.
Art. 39 Esta lei entra em ·vigor na ·data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se ~s_ disposições em contrárío.
[Ãs C omissões de Constituição e Justiça. de Serviço Público Civil e de Finanças.)
PROJETODE LEI DA CÂMARA N• 8, DE 1982
-(N' 4.741/81, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Concede pensão especial vitalícia ao Doutor Gratuliano da Costa
Brito e dá outras providências.
O Congresso Na.cional_decreta:
Art. I<? Fica concedida pensão especial vitaÜcia, mensal, no valor equi~
valente a 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente no País, ao Doutor
Gratuliano da Costa Brito.
Parágrafo único. A pensão a que se refere _este artigo transmítir-se-á,
_por morte de seu beneficiário; à Sua esposa, na· base de ~Q% (cinqUenta por
cento), atendidas_ as exigências da legislação em vigor.
-Art. 29 O benefício inStitUído por esta lei é inacumulável com quaisquer
rre!ldimentos recebidos dqs cofres públicos, inclusive pensão previdenciãria,
ressalvado o direito de opção.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta
de Encargos Gerais da União, recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4~' Esta lei entra em vigor na t;Jata de sua publicação.
Art. 59 Rcvogam~se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 217, DE 1981

e

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NO 069/81, DE 13 DE JULHO DE 1981, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblíe"a:
Tenho a honra d~ submeter à elevada consideração de Vossá Excelência
o incluso Projeto de Lei, destinado a permitir, ao Instituto Nacional de Colonizaçüo e Reforma Agrária - INCRA, a venda ou doação de bens móveis,
que até 31 de dezembro de 1980 tenham sido cedidos em comodato, bem
como daqueles que, atualmente, estejam a serviço de comunidades rurais
oriundas de seus projetes de c_olonizaçã.a~-

2. Os referidos bens, cuja grande maioria foi Cedida pelos extintos órgãos :.mtecessores daquela Autarquia - Institüfo Nacional de Imigração e
Colonização (lN IC). SJJpcrintcndência de Reforma Agrãria (IBRA) e Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA)-,jã há muito tempo integram os serviços de dTversos órgã~s, entidades e__comunidades, de tal fo_rma
que se tornaram imprescindíveis ·aos seus usuáriOS_.----~ -- .
3. Por outro ludo, amparada em dispositivos legais, pOdería o INCRA
aperfeiçoar o corltrole do seu patrimônio, além de auferir recursos com a venda de tais bens.
4. Pelas razões expostas, permito-me solicitar a Vossa Excelência que estando de acordo se digne de encaminhar ao Congresso Nacional o anexo Projeto de Lei.
Renovo a Vossa Excelência, na oportunída_de, protestos do meu mais
profundo respeito. - Amaury Stabile.
(Às Comissões de Assuntos Re"gio/-ialS e de FinançaS.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 7, DE 1982
(N' 5.806/81, na Casa de origem)
Dá no,·a redaçào ao§ 29 do art. 79 da Lei n<? 6.907, de 21 de maio
de 1981.
O Congresso Nacional decreta;
Arl. I' O§ 2' do arl. 7' da Lei n' 6.907,de 21 pe maio de 1981, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art.7~'

···················-·-~·······--··--·······-··

Exç~le.otíssimos

Senhores Membros _do Congresso Nacional:
_Nos termos do art. 51 da Constituíção, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiç-ão de Motiv-os do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo Projeto de Lei que
"concede pensão especial vitalícia ao Douto_r Gratuliano da Costa Brito e dá
_ outras __providências''.
Brasília, lO de junho de 1981.- João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 207, DE 27 DE MAIO DE 198_1, DO
SEN!iOR MINIS-TRO OE ESTADO DA JUSTIÇA
Excelentíssimo Senhor Presidenle da_ República:
___ Gratuliano da Costa Brito, em requerimento dirigido a esta Secretaria de
Estado, ulegando haver exercido serviços públicos de natureza Municipal, Estadual e Federal, altas funções do Poder Exec;:utivo, qual a de Interventor Federal na Paraíba, mandato legislativo federal, como Deputado, e finalmente
membro do Conselho Administrativo de Defesa Ecóriômica (CADE), inclusive com a responsabilidade de presidente do Org?-o a que a Nação confia arepressão ao abuso do poder econômíco, em virtude de sua exoneração da Presidência do aludido C~:mselho, por decreto de 8 de janeiro de 1980, após 25
anos, 9 meses e dez dias de vida pública, sendo 1_6 (d.eússeis) anos de serviços prestados ao CA DE e à revolução, no testemunho dos Presidentes Castello
Branco, Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geísel, requereu sua aposentadoria no _cargo qe_Membrq do Consefho Administrativo de Defesa Econômica, cÕm as vantagens, relativas ao ex_ercício da Presidência, que ocupou ·por
mais de cinco anos.
2. D:.1da a complexidade da matéria, em face da legislação disciplinadora da aposentudoria, encaminhou-se o proce.<;:so concernente ao assunto em
pau tu ao egrégio Tribunal de ·cOntas da União, tendo em vista a necessidade
de perfeitu c.onsonúncia nas ·interpretaçõcs~das leis com o pensamento e a
orientação dus autoridudes que darão a solução final.
3. Naquela Corte de Contas~ o Ministro-Relator, Doutor Luiz Octávio
Galloti, em seu voto. manifestou-se .nos seguintes termos:
"Reco-nheço e proc_lam·o a delicadeza da situação que colhe o
ilustre Requerente, ao termo de longa e profícua vida pública, sem a
titularidade de cario de prOvtrTiento- efetivo ou vitalício.
A hipótese é peculiar, mas não é única.
- Rec.oido o -episódio do sa-udosO- Ministro Antônio Ffãncisco
Catvalhal que, ao atingir a idade limite, em 1958, vinha servindo à'_
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Justi<;a do Trab<.~lho desde 1932, com uma interrupção única, quanM
do representante, t<.~mbém classista, na Câmara dos Deputados.
Atento a essa circunstância e reveland_o-se iriviável o deferimento de uposcntadoria, o então Consultor-Geral da República,
hoje insigne Ministro Victor Nunes L_ea.l, concordou com a promoçi:io de benefício, mcdiante.a elaboração de lei especial que veio a
tomar o n"' 4.113, de 17-8-62, outorgando ão mencionado exM
magistrado temporário, individ-ualmen-te designadÕ, pellsão vítalíciaem valor determifiado, reversívCI~ pela -iriefade, r)ol- riior-ti, fespoSa
e filhoS do beneficiário (cfr. Offcio_n~' 162, de 4-4-60; i.tutor citado, in
"Pureceres do Consultor-GáO.I da República", voL único).
Voltando à hipótese atual, penso que, no âmbito da compet_t!nM
cia do Tribunal, não há o que deliberar, na presente asSentada.
Não desconheço a existência de antecedentes, impregnados de
liberdade, onde riqui já admitiu consulta, de modo a implicar a
edição de ~ll05 COnCeSsóriOS, SObretUdO, effi tema-de penSãO, jã verM
sado na jurisprudência desta Corte.-"
4. Em face de _todo o exposto, esta Secretaria. de Estado, ao submeter o
assunto à consideração de_ Vossa Excelência, c(::i"nsíd.erandO oS liõPortantes
serviços prestados ao País pelo requerente, tem a honra de sugerir a remessa
ao Congresso NaciOrial âe arilepfojCtO de lef, .con_Cecten-dO ao 1Y~l!tor-9rat~~
lia no da Costa Brito pensão vitalícia, a exemplo do que ocorreu com 0 Ministro Antônio Francisco Catvalhal.
- --- --5. Vossa -Excelênciii, entfCtarito, n"o-sell.alt-o-júízo,-deCidífá comO mais
acertado lhe parecer.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
do meu profundo respeito. - lbrahim Abi~Ackel, Ministro da Justiça.
(Ã Comissão-de Finanças.)

PROJETO_ DE LEI DA CÁMARA N' 9, DE 1982
(N' 3.048/80, na Casa de origem)
Faculta ao segurado a retificação do enquadramento
dente a seu tempo de filiação à previdência social.

correspon~

O Congresso Nacional deCreta:
Art. I 'i' Os atuais segurados cuja contribuição para a preVidêriCia-socíal
deva incidir sobre escala de salárioMdeMcontribuição e que, com o advento da
Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, e da Leiii• 6.332, de 18 de maio de 1976,
não foram enquadrados na classe correspondente seu temp-o-de filiação, poM
derão requerer retificação" de enquadramento no prazo -de 9Õ (noventa) diaS
da promulgação da presente lei.
§ 19 ··o Instituto Nacíoiial de PrevidêllCia SaCiai- INPS, promoverá
ampla divulgação da faculdade de que trata este artigo, especialmente através
da rede bancária arrecadadora dc! contríbuições previdenciárfas-.
§ 29 Não haverá incidênda de multa e juros de mora sobre as contriM
buições rec.olhidas na forma deste artigo.
Art. 2.,., Esta lei entra em vigor no primeiro dia do rTiêS seguinte ao de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

a

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.890, DE 8 DE JULHO DE 1973
Altera a legislação de Previdência Social, e dá outras providênM
cias.
Art. J9 A Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, -com-as modificações introduzidas pelo Decreto-lei n9 66, de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 3.,., _ O valor mensal dos benefícios de pri!SfaÇãO continuada, inclusive os regidos por normas especiais, serã calculado tomando-se por -base o
salário-de-benefício, asSim entendido:
I - para o auxílioMdoença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o
auxílio-reclusão, 1/12 (um doze avos) da soma dos salãriosMdeMc~ntribuição
imediatamente anteriores ao mês do afastamento da ati vidade, até o mãximo
de 12 (doze), apurados em período não superior a 18 (dezoito mesés):
II- para as demais espécies de aposentadoria, 1/48 (um quarenta e oito
avos) da soma dos salãrios-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês
de afastamento da atividade, até o máximo de" 48 (quarenta e oito), apurados
em período não superior a 60 (sessenta) meSes;
III - para o abono de permanência em serviço, 1/48 (um quarenta e
oito avos) da soma dos saláriosMde-contribuição iní.edíatamente an-teriores ao
mês da entrada do requerimento, até o máximo de'48 (quarenta e oito), apuM
rados em período não superior -a 60 (sessenta) meses.

§ {9 Nos casos dos itens II e III deste artigo, os salários~de~contribuição
anteriores aos 12 (doze) últimos meses serão previamente corrigidos de acorM
do com coeficientes de-reajustamento, a serem periodicamente estabelecidos
pela Çoord~nação dos Serviços Atuariais do Ministério do Trabalho e PreviM
dénda Social.
-§ 29 Para o segurado facultativo,_ o autônomo~ o empregado doméstico,
_Q!l o desempr~g_ª® _9!1C estejª-.f.On.!r!Qumdo ern__9obro, o período bãstco para
a __apuraçãÕ do salário-de-beneficio será delimitado pelo mês da data de entraM
da_d_Q _requ~r~m_Ç_[lto.
,=--o __ , __
§39 QUaOdo no período básico de cálculo o segurado houver percebido
benefício por triC3paCidad-e,- o perí6âo de durgção deste será computado,
con'siderando_Mse como .sal*rioM_qe-contribuição, po período, o salário~de
benefício qlle tenhâ -servid~ de base para o cálculo da prestação.
-§_ :-J9 O salário~de-_ben~,Qci,ojlãQ_poderá, erii qualquer hipótese, ser infeM
rio r ao valor do salári_() xr1ínímo mens(_ll yjg~nt_ç_ºq_lq_ç~l de trabalho_do segu~
ra~o. à-da-ta do início do berlcf(Ç~o,_ g~~~~Upér-ior a 20 (vinte) vezes o_ maior saM
Jário mfnimo vigente ná-P~ís: - --- ----,-7

7 _ _ _ _ _ - ; ___

o

-

§ 59 O v:al<?r mensal dOs benefícios di p_fist.ação contínuada não poderá
ser inferior ios seguintes percentuais; em relação ao valor do salário mínimo
mensal de adulto vígente -na IOca.Iidade de tfab~lho do segurado:
I - a 9_0% (noVenta -por ceriio), para os casos de ~posentadoria;
II - a 75% (seterita e CincO í:ior cento)," párã os casos de auxílio-doença;
III - a 60% (sessenta por cento), para os casos de pensão.

LEI N• 6.332, DE 18 DE MAIO DE 1976
Autoriza reajustamen-to-- adiCional de benefícios previdenciários,
nos casos que especifica, altera tetos de contribuição e dá no~ a redação a dispositivos da lei nt:~ 6.136, de 7 de novembro de 1974, que
"'inclui os salário-maternidade entre as prestações da Prel·idência Social".
O Presidente da República,
Faço_saber que;:: o Co~g_resso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
- .
Art. 1"' O Instituto Nacio.tlãl de Previdência Socfal- INPS, pfocederá,
na forma desta lei, ao reajustanieilto adicional das aposentadorias e pensões
iniciadas antes de março de 1966 e que não se beneficiaram da elevação dos
Yalores mínimos_ dos benefícíos estabelecida no art. 39, §59, da Lei nll 5.890, de
8 de junho de 1973.
Parágrafo único_. O disposto neste- artigO 4ão se aplica às aposentadorias e pensões reajustáveis em bases esPeciais, por rorca cte legislação especmca.
Art. 29 O reajustamento adicional de que trata o artigo l'í' serã calculaM
do mediante aplicação do fator 1,2 (um e dois décimos):
I~- à,_s_ aposentadoria e pensões que, iniciadas antes de 5 de setembro de
1960, data do início da vigência da Lei Orgânica da Previdência Socíal (Lei n9
3.807, de 26 de agostode 1960) tenham seu valor atual superior a 90% (noven·
ta por cento) e 60% (sessenta por cento), respectivamente, do salário mínimo
region-al;
II_:__ às -aposentadorias e penS-ões iniciadas a contã:r de 5 de setembro de
1960 até o mês de fevereiro de 1966, cujo valor atual seja inferior em mais de
I 0% ao que resultar da aplicação, ao seu valor inicial, dos seguintes índiceS:
Ano

Mês

[ndice

1960

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereir'?
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

89,56
85,07
83.87
81,56
79,86
78,96
77,62
74,31
73,30
72,59
71,45
68,33
65,32
62,30
58,79
57,09

1961

M:tr~o

de 1982
\no

1962

1963

1964

1965

1966
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Janeiro
Fevereiro
Març_o
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
OUtubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro

lndit.'('

~3,98

53,01
51,63
50,7548,67
47,12
_44,64
43,34
43,03
41,81
39,58
36,65
36,43
34,72
31,75
30,61
29,25
28,14
26,39
25,37
24,:!3
22,84
21,51
20,33
18,85
17,41
16,40
15,54
14,99
14,27
13,46
13,16
12,74
12,32
11,71
10,89
_l0,42
9,85
9,15
8,80
8,56
8,42
8,19
. 8,10
7,82
7,70
7,61
7,49
7,13
6,84

Art. 39 O reajustamento adic_ional de que trata esta lei será devido a
partir da data do reajustamento geral de benefícios_ que ocOrrer em 1976 e incidirá sobre o valor resultante desse reajustamento mas não dará direito ao
recebimento de diferenças relativas a período anterior.
Art. 49 Na hipótese do item II do artigo 29, o direito ao reajustamento
adicional dependerá da comprovação pelo interessado do enquadramento de
sua situação nas condições ali indicadas.
Art. 5- O limite máximo do salário-de-contribuição para o cãlculo das
contribuições destinadas ao TNPS a que corresponde também a última classe
da escala de salário-base de que trata o artigo 13 da Lei número 5.890, de g- de
junho de 1973, será reajustado d~ acord_o_com o ~ispositivo nos artigos 111 e 2<?
da lei número 6.147, de 29 de novembro de 1974.
§ l~' O reajustamento previsto neste artigo será feito anualmente, com
base no fator de reajustamento salarial fixado para o mês em que entrarem
em vigor os novos níveis do salário rnhlimo.
§ 29 O fator de reajustamento salarial de q-ue trata o § 19 deste artigo incidirá no corrente exercício Sobre o limite mãximo de Cr$ 10.400,00 (dez mil e
quatrocentos cruzeiros).
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Art. 61' A escala de salário-base mencionada no artigo-S'i', passa a ter os
seguintes valores:
Classe de O a 1 ano de filiação - l sªlário mínimo
Classe de_ 1 a 2 anos de filiação - 2/20 do limite máximo
Classe de 2 a 3 anos de filiação- 3/20 do limite mãximo
Classe qe 3 a 5 anos de filiação --:- 5/20 ~do limite máximo
Classe de 5 ~ 7 anos de_ filiação_- 7/20 do limite máximo
Classe-de 7 a to anos_de filiaçãO ---10/20 do limite máximo
Classe ~e lO a 15 anos_ de filiação - 12/20 do limite máximo
Classe de 15 a 20 anos de filiação- 18/20 do limite mãximo
Classe de 20 a 25 ao.os de filiação - 18}20 doJimite mãximo
Classe- de 25 a 35 anos de_Tiliaçào - o li_mite rpáxlnio.
Art. 7~' O salário-de-contribuiçãô não poderá ser inferior ao salário
mínimo regional de adulto, tomado este em seu valor mensal, diário ou horário, conforme o respectivo ajUSte e o tempo de trabalho efetivo durante o
mês.
Art. 89 Observado o disposto ~o artigo-59, a contribuição empresarial
devida ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural- FUNRURAL- e
arrecadada pelo INPS fica sujeita ao limite estabelecido no item I do artigo 76
da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redação dada pela Lei n' 5.890, de
8 de junho -de 1973. Art. 9• O artigo 2• da Lei número 6.136, de 7 de novembro de 1974,
passa a vigorar com a _seguinte redação:
.. Art. 29 9 sa~ário-maternidade, qUe corresponderá à vanta-gern consubstancida no artigo 393 da Consolidação das Leis do Trabalho, terã sua concessão e_manutenção pautadas pelo disposto nos
artigos 392, 393 e 395 da referida Consolidação, cumprida às empresas efetuar os respectivos pagamentos.
§ 19 O valor bruto do salário-maternidade pago à empregada,
aí incluída a contribuiçã-o dele descontada para a previdência social,
será deduzido do montante que as empresas recolhem me'nsalmente
ao INPS a título de contribuições previdenciárias.
§ 29 Não se aPlicam ao cãlculo do valor do saláriomaternidade as restrições contidas no§ 49 do.artigo 3'? da citada Lei
número 5.890, e no inciso III do seu artigo 59
§ 3'? Serão fornecidos pela previdência social os atestados mé- ,
dicos de que tratam os §§ 19 e 29 do artigo 392 da Consolidação das
Leis do Trabalho."
ArL 10. O custeio do encargo decorrente do disposto no artigo I'~" desta
Lei será atendido pelo aumento de receita proveniente da elevação do_ limite
mãximo do salário-de-contribuição, na forma do artigo 59
ArL I l. Os atuais segurados cuja contribuição deve incidir sobre escala
de salário-base e que, com o advento da lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973,
não foram enquadrados na classe_ correspondente a seu tempo de filiação. poderão requerer retificaçãO de enquadramento, no prazo de 90 (noventa) dias
da promulgação desta lei.
§ I• O INPS promoverã ampla divulgação da faculdade de que trata
este artigo, especialmente atravéS da rede bancária arrecadadora de contribuições previdenciãrias.
§ 29 Não haverá incidência de multa e jQros de mora sobre as contribuições recolhidas nas condições deste artigo.
Art._l2. Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao
de sua publicação.
Art. 13. Revog~m-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1976, 155• da Independência e 89• da República.

-

ERNESTO GEISEL ~ L. G. do Nascimento e Silva.
-(Às ComisSões de Legislação Soc1~a/ e de Finanças.}
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• I, DE 1982
(N' 113/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do ProtocoLo para a Sexta Prorrogação da Con~
venção sobre o Comércio do Trigo de 1971, assinado pelo Governo
brasileiro em ·w~shington, a 28 de abril de 1981.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Protocolo para a Sexta Prorrogação
da Convenção s_obre o Comércio do Trigo de 1971, assinado pelo Governo
brasileiro em Washington, a 28 de abril de 1981.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 275, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade cOm o disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à e_levada congação da Convenção sobre
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o Comércíõ do TrigO-de 191-1, ãssinado pelo Governo brasileiro em Washington, em abril do corrente.
O protocolo, exarado em doze artigos, obj!!tivou p_forrogaf,_ pela sexta
vez, a Convenção sobre o Comércio do Trigo de -1971, e OÃcordo-Internacional do Trigo de 1971, prorrogados em virtude de Protocolo, em I 979, que expira no prazo de 30 de junho deste ano.
O artigo primeiro, do instrumento em api'eç6~ prevê a prorrogação, expiração e término da Convenção nos seguintes termos (verbis}:
"Com as restriçõê:s do dispostô- no Aitigo-2- deSie Pr_otocoiO a
ConvençãO permanecerá em vigor
-as -Partes -deste Protocolo
até 30 de junho de 1983, ressalvando-se que, se um novo Acordo Internacional sobre o Trigo entrar em vigor antes de 30 de junho de
19_83, este Protocolo permanecerá em vigor sorilerite até a d~ta da
entrada em vigor do novo Acordo."

entre

As restrições supra, consideradas íÍtoperantes a- partir de 19 de Julho de

1981, referem-se a:
"a) Parãgrafo 4 do Artigo 19;
b) Artigos 22 a 2h inclusive;
c) Parãgrafo I• do Artigo 27;
d) Artigos 29 a 31 inclusive."
o útig·o-J'Y rerere-se a ctefin'íção.
A Comunidãde Econômica- E.uropêfa- SCfà-dinomlO.ada simpleSment-e
Comunidade". Qualquer referência a um ~·Govei-no'' ou «Governos" será
tido como referência -.. a Comunidade". AsSiin sendo qualquer referência iteste Protocolo à "assinatura", depósitos dos instrumentos de ratificação,a aceitação ou aprovação", ••instrumento de adesão" ou '"-declaração de aplicação
provisória" por um Governo. deverá no caso da Comunidade; sei-interpretada como incluindo assinatura ou declaração-de aplicação provisória em nom-e
da Comunidade pela sua autoridade competente e o_ depósito do instrumento
requerido pelos procedimentos ínstituciohaiS da Co-rilUnTdàde :Paia a conclusão de um Acordo Internacional.
Os demais artigos referem-se a:
Artigo 49 - Finan"ças;
Artigo 59 - Assinatura;
Artigo 69 - Ratificação, Aceitação ou Aprováção;
Artigo 79- Adesão;
Artigo 89 - Aplicação Provis6ría;
Artigo 9() ...--Vigência;
Artigo 10 - Notificação- pelo Governo Depósitáfló;
Artigo 11 --Cópia A útêntica do Protocolo;
·
Artigo 12 - Relação do Preâmbulo com o Protocolo.

·•a

PROTOCOLO DE 1981 PARA A SEXTA PRORROGAÇÃO DA
CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO DO TRIGOTiE: T98!Os Governos partes neste Protocolo:
Considerando cj_ue a Converição sobre o Comércio d6 Trigo de 1971 {doravante denominada_ "a Convenção") do Acordo Internacional do Trigo de
1971, que foi prorrogada em virtude de Protocolo, em 19_79, expira em 30 de
junho de 1981,
- - Convieram no seguinte:

Artigo I
Prorrogação, expiração e término -daCotfVeiiçâo
Com as restrições do disposto no Artigo 2 deste Protocolo, a Convenção
permanecerá em vigor entre as Partes deste Protocolo até 30 de junho de
1983, ressalvando-se que, se um novo Acordo Internacional sobre o Trigo entrar em vigor antes de 30 de junho de 1983, es~e Protocolo permanecerá em vigor somente atê a data da entrada em vigor do novQ Acordo.

Artigo 2
Dlsj}õsições- iriõpetãnt6s- dá COD.vénçao
As seguintes disposições da Convençã9 deverão Ser _consideradas inoperantes a partir de I• de julho de 1981:
a) Parãgrafo 4 do Artigo 19;
b) Artigos 22 a 26 inclusive;
c) Parãgrafo 1 do Artigo 27;
d) Artigos 29 a 31 inclusive.

Artigo 3

quer ~eferênc_ia nest~---:Pr~i~~olo à_ .. assinatura", "depósito dos instrumentos
deratifre:ação, aceítaçã'? ou_~p!o_v~wão" ..~·~nst~uxnento de adesão" ou "declaração de aplicação provísóriã" por um GOVerno, deverá, no caso da Comunidade, se_r interpretada como incluindo assinatura ou declaração de aplicação
provisória em nome da Comunidade pela sua autoridade competente e o depósito do instrume_nto requerido pelos procedimentos institucionais da co.:.
munidade para a -conclusão de um A_cordo Internacional.

Artigo4
Finanças

A contribuição inicial de qualquer membio exportador ou importador
que adira a este Protocolo na forma do parágrafo I (b) do seu Artigo 7, será
fixada pelo Conselho com base nos votos que lhe serão atribuídos e no período remanescente do corrente ano-safra, porém as contribuições estabelecidas
para outros membros exportadores e importadores para o corrente ano-safra
não serão alteradas.
Artigo 5
Assinatura
Este Protocolo estará _aberto a assinatu-ra em Washington, de 24 de
março de 198i até e inclusive 15 de m3.i0 de 1981_, pelos Governos dos países
partes da_ Convenção em sua fÕrma prorrogada em virtude do Protocolo de
1979, ou tidos provisoriamente como pai-tes da Convenção em sua forma
prorrogada em virtude do Protocolo de 1979, em 6 de março de 1981, ou que
sejam membros das Nações Unidas, das suas Agências especializadas ou da
Agência Internacional de Energia Atômic.a, e estejam relacionados no Anexo
A ou no ArieXo B da Convenção.
Artigo 6
Ratificação, Aceitãçãõ-olr Aprovação
Este_Frotocolo estará sujeito a ratificaçãO, aceitação ou aprovação por
cada um dos Governos_ signatários, em conformidade com seus respectivos
procedimentos cOnstitucionais. Os instnfrifentOs de ratificação, aceitação ou
aprovação serão depositados junto "ao Goverf!9 dos Estados Unidos da
América, em data não posterior ao dia 30 de junho de 1981, ressalvando-se
que o Conselho pode conceder uma ou mais_ prorrogações de prazo a qualciuer Governo signa-tãrío que não tenha depositado seu instrumento de ratificação aceitação ou aprovação até essa data.

Artigo 7
Adesão
1. Este Protocoio eStará abel-to à ·adesão:
a) atê 30 de junho de 1981 pelo Governo de qualquer membro relacionado no Anexo A ou B da Convenção nessa data, ressalvando-se que o Conselho pode conceder uma ou mais prorrogações de prazo a qualquer Governo
que não tenha depositado seu instrumento n~~.a _data, e
b) depois de 30 de junho de 1981 pelo Governo de qualquer membro das
Nações Unidas, de suas Agências 6speciaTii:a'd3.S- oU da Agência Internacional
de Energia Atómica, nas condições que o ConSelho considerar apropriadas
por não menos de dois terços dos votos emitidos pelos membros exportadores
e dois ter_çOs dos votos emitidos pelos membros_ jmportadores.
2. A-ade&ão-efetuar-se-ã através do depósito de um instrumento de adesão junto aci Governo dos Estados Unidos da América.
3. Quando, para fins da aplicação da Conven-ção e deste Protocolo, for
feita referência a membros relacionados no Anexo A ou B da Convenção,
qualquer membro cujo Governo tenha aderido à Convenção nas condições
prescri_tas peJ~ Con5:~lho, ou fi çst_~ ProiocQlo em conformidade com o disposto no parâgra_fo I .b deste A_rtígo, será conr:;iderado como estando relacionado
no Anexo apropriado.
Artigo 8
Aplicação Provisória
Qualquer Governo signatãrio poderá depositar junto ao Governo dos
Estados Unidos da América uma declaração de aplicação provisória deste
Protocolo. Qualquer outro Governo qualificado para assinar este Protocolo
ou cujo pedido de adesão seja aprovado pCio Conselho poderá também depositar junto ao Governo dos Estado~ U nídos qa__ J\mérica uma declaração de
ap_l~cação proviSória. QJJalq~uer Gov,erno que deposite tal declaração aplicará
provisoriamente este Protocolo e será provisoriamente considerado parte do
mesmo.

Definição

Artigo 9

Qualquer referência neste Protocolo a um "Governo" ou "Governos"
será interpretada como incluindo referência à Comunidade E::conómica Européia (doravante denominada "'a Comunidade"). Conseqüentemente, qual-

Entrada em Vigor
I. Este Protácolo entrará-em vigor em 19 de julho de 1981 se, em 30 de
junho de I 981, os Governos representando membros exportadores que dete-
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nham pelo menos 60% dos_ votos indicados no Anexo A e representando
membros importadores que detenham pelo menos 50% dos votos indicados
no Anexo B, ou que tivessem detido tais votos effijO de junho de 1981, caso
fossem parte na Convenção naquela data, tenham depositado instrumentos
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou-declarações de aplicação
provisória, em· c-ó"nformidade com o disposto nos artigos 6, 7 e 8 deste Protocolo,
2. Se este ProfOcolo não entrar em vigOr de acordo com o dispostO no
parágrafo 1 deste Artigo, os Governos que tenham depositado instrUmentos
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou declaração de aplicação
provisória, poderão decidir por consenso que o mesmo -entre em vigor entre
aqueles Governos que tenham depositado seus instrumentos de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão, ou declarações de aplicação provisória.

Artigo 10
N otificaçào pelo Governo Depositário
O Governo dos Estados Unidos da América na qualidade de Governo
depositário notificará tOdos os Governos signatários ou_ aderentes de_cada assinatura, ratificação, aceitação, aprovação, aplicação proviSória e adesão a
este Protocolo, bem como de cada notificação e avi_s_o_ rçcebido na forma do
Artigo 27 da Convenção e de cada declaração e notifiCªção recebida na forma
do Artigo 28 da Convenção.

Artigo 11
Cópia Autêntica do_ Protocolo
Logo que possível, após a entrada em vigor deste Protocolo, o Governo
depositário remeterá uma cópia autêntica deste PrOfOCõlo nas línguas inglesa,
francesa, russa e eSpanhola ao Secretário--Geral das Nações Unidas parare~
gistro de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas. Qi.üiiSCj"tier
emendas a este Protocolo deverão ser comunicadas _da mesma forma.

Artigo 12
Relação do Preâmbulo com o Protocolo
Este Protocolo inclui o Preâmbulo dQ~rotocolos de 1981 iusGfU-ídos
para a Sexta Prorrogação da CoilveOção sobre o Comércio -do Trigo de I 971 e
para a Primeira Prorrogação da Convenção sobre Ajuda Alimentar de 1980,
que constituem o Acordo Internacional do Trigo de 1971.
Em testemunho do que os abaixo~assinados, devidamente autorizados
para este fim por seus respectivos Governos ou autoridades, assinaram este
Protocolo nas_ datas que aparecem ao lado de su_a_s assinaturas.
Os textos deste Protocolo nas línguas inglesa, francesa, russa e espanhola
são igualmente autênticos. Os originais serão depositados· junto ao Governo
dos Estados Unidos da América, que transmitirá cópias autênticas do mesmo
a cada parte signatária ou aderente e ao Secretário Executivo do Conselho.

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Agricultura.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka!ume)- Do Expediente lido consta o
Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1982~(n' 4.741/81, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial vi~
talícia ao Doutor Gratuliano da Costa Brito e dá _outras providências.
Nos termos da alínea B do inciso II do art. 141 do Regimento Interno, a
matéria receberá emendas, perante a Comissão a que foi distribuída, pelo
prazo de cinco sessões ordinárias.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) que será lida pelo Sr. 19-Secretário.

Sobre a mesa, comunicação_

E lida a seguinte
Brasília, II de março de 1982
Of. n' 1/82-GLG
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 64, § 29, do RegimentO Interno, tenho _a honra de indicar os senhores senadores abaixo relacionados para exercerem a função de
V ice~ Líder do Partido Democrático "SOCial:
Aderbal Jurema - Aloysio Chaves - Bernardino Viana - -G_abriel
Hermes-José Lins- Lomanto Júnior- Moacyr Dalla- Murilo·Sadaró.
Na oportunidade quero renovar a V. Ex•_a expressão do meu apreço e
consideração.
Nilo Coelho, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) publicação.

A comunicação lida vai à

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Através da Mensagem n' 23,
de 1982, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do senado
a escolha do Doutor Alfredo Buzaid, para exercer o cargo de MiniStro do Su-

Quinta-feira 18 577

premo Tribunal Federal, na vaga decofrente da aposentadoria do Ministro
Carlos Fulgêncio da Cunha PeixOto,
Para apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordinária
a realizar~se hoje ils dezoito horas e trinta minutos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Hâ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lázaro Barboza, por cessão do
nobre Sr. Senador Henriqu_e Santillo.
O SR. LÃZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinie--dlscürso. Sein feVi~
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Lamento vir à tribuna para proferir o discurso que tenho em mente, com
a Casa ainda vazia, prenúncio tal.vez de que a maioria dos Srs. Senadores que
honram a Bancada do Governo nesta Casa está absOrVido na análise do n6vo
pacote que acaba de ser encaminhado pelo Senhor Presidente da República
ao Congresso Nacíonal.
-A imprensa do País vem há dias noticiando o incidente gerado a partir de
um discurso proferido na Sede da OAB do Rio de Janeiro, pelo Dr. Wanderley Medeiros, Presidente da Seção Goiana da OAB. Paraninfando um grupo
de bacharéis qúe recebiam suas Carteiras profissionais, o Dr. Wanderley Medeiros emitiu conceitos que foram considerados, pelo Presidente do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, como injuriosos, não sei se a insigne pessoa do
f'Ainistro Xavjer de Alb~querque, honrado Presidente da nossa mais alta corw
te de Justiça, ou à pfópria Corte. O que é Certo é que, inteipelado pelo Presidente do STF, o Dr. Wanderley Medeiros confirmou o texto do seu discurso
e, em conseqUência, o Exmll Sr. Miriistro Xavier de Albuquerque enviou despacho ao STM, pedindo o enquadramento do Presidente da OAB de Goiãs
no Art. 33 da famigerada Lei de Segurança NacionaL
Este é o fato, narrado aqui da foram mais sucinta e mais singela tendo
por base o noticiário da imprensa.
Como não pÕderla deixar de ser, oS desdobramentos vêm repercutindo
intensamente, e na condição de Senador do meu País, repfesentante do Estado de Goiãs, e bacharel em Direito inscrito na seccional presidida pelo Dr.
Wanderley Medeiros, eu faltaria aos próprios deveres da minha consciência,
se em _silêncio permanecesse nesta hora. Hora dificil e amarga, não apenas
para o meu coestaduano, ameaçado de enquadramento na draconiana Lei de
Segurança Nacional, mas também para todas--as consciências livres deste
País.
E graças a Deus, Sr. Presidente e Srs. Senadores_, ao longo dos sete anos
de minha presença nesta Casa, nunca faltei aos meus deveres, nunca pequei
pela omissão, nem mesmo nas horas mais sufocantes, quando o arbítrio não
conhecia fronteiras neste País.
Portanto, não sÚía agOra que haveriã de hesitar em erguer a minha voz
na defesa de um homem cuja vida profisSional como advogado tem honrado
a classe, valorizando a Justiça dignificando o povo. Wanderley Medeiros é o
advogado de mãos limpas, de comportamento ilibado, nascido de família humilde, trábálhando desde -a adolescência para custear os próprios estudos e
ajudar a família. Formado em Direlto, se dedicou por inteiro à causa que
abraçou, e em Goiás, onde há um perseguido, onde há um injustiÇado, tem
estado presente esse paladino do Direito. Têm sido tantos os ,desesperançados, os aflitos, desgraçados e desvalidos que·encontraram no Dr. Wanderley
Medeiros o advogado humano, simples, competente, corajoso e combativo,
que muito cedo se tornou numa das figuras mais res.peitadas da classe, que
hoje se honra de tê-lo como Presidente da Seção Goiana: da OAB.
E foi nessa condição que, paraninfando colegas no Rio de Janeiro, fez
críticas ao Poder Judiciário, mas as fez não apenas no exercício de um direito,
mas até_ de um dever como advogado, amparado nos arts. 87, 88 e 89 do Estatuto da Ordem dos_Advogados do Brasil, aprovado pela Lei n'? 4.215/63.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as palavras do discurso do Dr. Wanderley
Medeiros consíderadas injuriosas, podem ser consideradas injuriosas se iSoladas e pinçadas do contexto geral da sua oração. Entreüinto, os vocábulos
"rançoso apên-dice do Exercutivo", que tanto moagoaram o Presidente do
STF, analisados dentro do corpo geral do discurso, devem ser entendidos
como críticas construtivas, feitas por um homem que anseia ver a Justiça brasileira colocada no altar da veneração da Pátria, e todos os seus juízes, como
Herion de Pesey falava de Dumoulin: "livr~ das conveniências que prendem
os outros homens, muito obscuros para ter protegidos, sem escravos e sem senhores."
Mas, Sr. Presidente e S_r_s. Senadores, na situação que o Brasil tem vivido
ao longo desses_tenebrosos quase 18 anos que nos separam do golpe militar
de 1964, período em que a força passou a significar tudo e pouca coisa o direi~
to, podemos falar em independêncía da M_agistratura? O próprio Supremo
Tribunal Federal não foi mais de uma vez violentado? Quem nesta Casa não
se recorda de que no primeiro Gõverrlõ da chãmada Revolução -a coinpoSição
do Supremo Tribunal foi alterada com o objetivo claro, insofismável de anu-

-
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lar os votos liberais dos MiniSfros Evandro Lins, Victor Nunes Leal, Hermes
Lima, Villas Boas e Gonçalves de Oliveira? Quem não se lembra de que os juízes de todas as instâncias ficaram longo tempo sob regime de liberdade vigiada, com a supressão dos predícamentos d-a Magistratura? Quem de nós Senadores com assento nesta Casa desde 1974 que não guarda mágoaS e nem serecorda da humilhação sofrida, quando o monarca Ernesto Geisel, iriconformado com a rejeição pelo Congresso do seu projeto de reforma do JudiCiário,
projetou mau, viciado, arcaico, cuja rejeição importou no fechamento do
Congresso por ato de força, ao--mesmo tempo em que o "jurista da Granja do
Riacho Fundo", para usar aqui a expresão do Senador Paulo Brossard, decretava a tal reforma? Reforma que, todos sabem, não resolveu os problemas
~a Justiça, que continou lenta, cara e tantas vezes_ desconcertante! E quem
~se lembra, Sr. Presidente, que embora aquele gestQdo monarca Ernesto
<TeiSet significasse uma afronta aO direito e à p'rópria JUstiça, nós da oposiçãO
que resistimos até O limite das nossas forças, contrafeitos e frustrados, ouvimos aqui o então Líder do Govefrio hoje afortunado herdeirO da Capitania
do Espiírito Santo, Seiiador Eurico Rezende, sacudir nas mãos- o telegrama
no qual o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, cumprimentava o
General GefSel pf:la outorga da tacanha reforma do Poder Judiciãrio? Infelizmente, com todo o respeito que tenho por esta Casa, e pelo Poder Judiciário,
sou obrigado a reconhecer estar coberta de razão o dessasornbrado e legendãrio Sobral PintO. quando afirmava que temos um Poder Execufivo armado,
um Legislatgivo desarmadO e um Judicíflrio alarniad6.

e

E nestes quase 18 anos de marasmo institucional, a luta pela volta dO
País à normalidade democrática tem sido arduamante defendida não apenas
pela Oposição parlamentar, mas tilmbém por outras ínstittiiçõé's e--entidades,
e principalmente pelo Ordem dos Advogados do Brasil. Congregando no seu
seio os profisSionais de Direito, as OABs Nacional e Regionais têmMse agigántado na luta pelas liberdades. Em razão desse posicionamento, tem ela sido
vítima atê de atentados terroristas, corno aquela bomba que ceifou a vida de
uma zelosa funcionária da OAB, atentado que, corno tantos outros praticados por radicais que não toleram a democracia, permanece coberto pelo manto do ministério comprometedor. Não é hoje que a OAB incomoda o -regime,
apenas porque quer liberdade e democracia, apenas por que não aceíta_O_aibítrio. Ao tempo do Professor Buzaid no Ministério da Justiça, o mesmo Dr.
Buzaid cUja indicação para o SUpremo inquieta os meios Iíberais deste País,
quiseram subordinar a OAB ao Ministério do Tfabalho e ao próprio Ministério da Justiça. A ação vigorosa dos advogados do Brasil inteiro, capitaneados_ pelo então Presidente Dr. Ribeiro de Castro, impediu que a OAB abastardada.
Agora Sr. Presidente, a ameaça de enquadramento do Dr. Wánderley
Medeiros na Lei de Segurança Nacional se converte numa ameaça à própria
OAB. E é por isso que o Dr. Wariderlcy Medeiiõs solicitoulicença, num documento que espelha a pureza do seu caráter, e que vou ler, para conhecimento desta Casa.
Excelentíssimo Senhor
Doutor Olavo Berquó.
Ilustre V ice-Presidente da OAB, Seção de_ Goi_ás:
O incidente resultante de minha fala na OAB-RJ- provocando uma indagação do eminente Ministro Xavier de Albuquerque, a quem confirmei os
dizeres publicados na lmprCnsa- tem causado reações tão fraternais que me
obriga, por coerência- com meus princípios, -a-uma -ãtitude de que não posso
fugir.
-

A expresSiva solidariedade do ilustre AmigO e dOS-Gemais Conselheiros,
nos termos em que foi cOncebida e concretizada, deu-me muitíssimo mais-do
que posso merecer. Esse companheirismo, realmente gratificante, vem sendo
reforçado por outras manifestações, em especial dos ilustres Presidentes SecionãiS aa OAB, que também se têrit dirigido ao emirietiiC Miitistro Pi"'esldente do C o lendo Supremo Tribunal iederal em minha defeSa~- - - Tudo isso, de um lado, me faz muito bem, me deixa extremamente feliz,
pelas demonstrações de leal amizade, num momento que a todos deve me parecer difícil.
-Mas, por outro, tem-me trazido um profundo desconforto. Não poss-..>
continuar bem (sinto-me mal, na verdade) envolvendo Amigos que eu prezo
muito, e que têm demonstrado quanto me prezam, num problema que é meu,
só meu, não podendo de nenhuma forma ser tomado como uma manifestação
da OAB, seja da OAB de Goiás, seja da OAB nacional. Não é honesto, neril
justo, que meus Amigos._ porque são meus AinigOs:·cteVam -pela solidariedade
assumir os riscos-e· as conseqiiéncüis do que não provocaram, não auto.rizaram e, posso dizer, alguns talvez até desautorizassem, se consultados.
Os Amigos e a nossa Corporação, que é valiosa derriais para ser expcista,
devem ser poupados. Devo assumir sozinho os desdobramentos da minha

opinião. Para_ isso, já que o nosso Est~tuto ved~ a renúncia, devo ser licenciado, até o fim do ma~dato. E o que peço submeta ao nosso Egrégio Conselho.
Continuamos juntos~ no nossO -trabalho_ pela OAB, de que serei sempre
fiel servo e admirador.
Para sua franqüilidade, com~ meu Presidel)te e _como meu Amigo,
asseguro-Tfle que estou _calmo, seguro e convicto_, sem_ qualquer receio.
Meus agradecimen(os ao ilustre Amigo e aos companheiros do Egrégio
Conselho.
Sempre ao seu dispor.

O Sr. Henriqúe Sântif!o -

PermitC-me V. Ex' um aparte?

O SR. LÁZARO BARBOZA -

Ouço V. Ex• com prazer.

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex•, ilustre companheiro, caro colega e

eminente Senado i Lázaro" Barboza, protesta- e seu prOtesto se faz num pronunciamento -que, a
v-er; é -um Verdadeiro poema de solidariedade c denúncia. Eu fico com V. Ex• e fico com o Dr. Wariderley Medeiros, Presidente
da Seccional da OAB de Goiás. E fico, eminehte SenadOr Lázaro Barbuza,
por Vários motivos, por váriaS razões, e entre elaS, porque estou também com
este eininente adVogado de nosso Es_tado, o Dr. Wanderley Medeiros. Estou
com ele também na certeza de que as instituições neste País precisam ser discu-tidas, porque, na verdade, todas elas também estão em crise, como é a crise
que assola todo o País, e não podem con!!_nuar acobertadas de críticas, por
mais veementes, mais contundentes que sejam, até mesmo, por mais equivocadas que possam ser. Por outro lado, eminente Senador Lázaro Barboza, está esse causídiCo, esse advogado preeminente do nosso Estado sendo processado nos termos da absurda, da execrável Lei de Segurança Nacional, esta,
-sim, instrumento do autoritarismo institUcionalizado, esta, sim, uma injúria
permanente à Nação, esta, sim, uma permanente lâmina aguçada a magoar a
garganta de cada brasileiro; esfa, sim, precisa ser revogada, esta, sim, precisa
ser repudiada, como bem V. Ex• está fazendo da tribuna, esta, sim, está a exigir de nós todos, parlamentares, da OAB, de todas as entidades da sociedade
civil e do povo em geral um repúdio mais veemeilte e uma mobilização mais
fortalecida para que seja realmente revogada. A Nação jã não pode conviver
mais com esse instrumento jurídico do arbítrio. Já não é possível mais que
essa espada permaneça suspensa sobre a cabeça de qualquer brasileiro. E V.
Ex' o diz muito bem. Esteja certo de que minha solidariedade, meu repúdio e
minha denúncia asSociam-se ao discurso de V. Ex', feito de _uma maneira magistral nesta tarde.

·meu

O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador Henrique Santillo,
agradeço o aparte de V. Ex•, contundente, mas revestido sobretudo da franqueza -e da autenticidade que têm marcado o comportamento político de V.
Ex!!, neste Senado ou fora dele, sobretudo quando V. Ex~ acentua o caráter
arbitrário, antijurídico, draconi~no da Lei de Segurança Nacional, que precisa, sim, ser revogada o quanto antes; porque não é possível se tolerar que
numa Nação, composta de 120 milhões de criaturas, depois de 18 anos de regime arbitrário, depois de 18 anos de sacrifícío da-s liberdades~ aí est_eja--aTei
de Segurança Nacional, nos termos arcaicos em que ela está consub_stanciada,
fruto que é do ventre espúrio do arbítriO, como uma ameaça constante, como
uma espada de Dãmocles pendida sobre a cabeça de cada brasileiro; substituindo, até com vantagens, o famigerado AI-5, porque pelo espírito draconiano da Lei de Segurança Nacional a condenação de qualquer brasileiro, por
conceitos emitidos, se torna possível, bastando que para isto c-onvenha ao
pacto_ de poder inst!'lurado em 64 pela força.
Tenho certeza, nobre Senador Henrique Santillo, que Wanderley Medeiros, ao ler os Anais desta Casa e ver ali inserído no meu discurso o aparte de
V. Ex•, vai-se sentir recoilfortado. Como reconfortado se sentiu, Sr. Presidente e Srs. SenaQ.ores, quando, depois de pedir licença da presidência da OAB,
teve a alegria de ver, por unanimidade, os seus colegas conselheiros negarem
aquela licença, emprestando a Wanderley Medeiros inteira solidariedade.
Comportamento idêntico, idênticas manifestaçõ"es de comovedoi-a solidariedade e apreço brotam do País inteiro, em todas as seccionais da OAB, de
advog~dos, juristas, escritores, jornalistas e pess01is dO povO -que não- se conformam em ver brandida contra o Presidente da OAB de Goiãs a tacanha, re-.
pito, Lei de Segurança Nacional, defornlidade legai' que, a bem do decoro
político deste País, de hã muito tem Pó já âeVericl estar revogada e a sua-própria lembrança sepultada num arquivo morto, em meio ao bolor e miasma
próprios dos porõC:s -onde são jogã;das as coisas ipservíveis.
O tempo, Sr. Presidente, não me permite ler a:qui as manifestações de solidariedade que publicamente vêm sendo prestadas ao meu coestaduano. Lerei apenaS- uma delã5, publicada no Jornal do Brasil, de_4 do corrente, subscrita pela competência do caráter ilibado de Darcy sessone, sob o título: "Cuidado! Não Apitem!"
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Mesmo assim, Sr. Presidente, lerei apenas uma parte, pedindo a V. Ex•
que faça constar do corpo do meu discurso, por inteiro;- o artigo de Darcy
Bessone.
-_
__ _
-_ Wanderley de Medeiros, presidente d.a Ordem dos Advogados
de Goiás, em discurso no Rio, possivelmente no Conselho Federal
da entidade, diz que "os tribunais superiores são compostos basicamente sob o racioCínio revolucionaria".
Se erra, fá-lo na companhia daqueles que, sem haverem participado do movimento de 1964, não obstante se intitulam revolucionários e, por isso, recomendam todos os holocaustos, para honra e
glória da revolução. Ou conceihii:tm revolucionatiariiente a segurança nacional, levando-a a meter-se em todos os es_caninhos.
Até o ponto de _afastarem da toga excepdoria1s-magístrados.
Da estatura de Vito r Nunes Leal, posto a escanteio sem razão conhecida senão a de haver sido nomeado por JK. O mesmo do Memorial que revolucionários aJudaram a erguer. Ou de Aguiar Dias,
que pagou por visitar Moscou. Sem sequer bater às portas do Kremlin, como acaba de fazer o Ministro Delfim Netto.
E vai por ar afora Darcy Bessone, que começa o seu artigo lembrando
uma estória que era sempre repetida por Milton Campos, de saudosa memória. Ele dizia que, em certa época, na velha: IngTarerra, os costumeS se_ encontravam tão- abastardados, que o policial era preso por apitar, denunciando a ação de malfeitores. Sofria castlgo por molestar ativiaades então rotineiras. Portanto, normais. Lícitas: Põfc[ue aceitas_. Esse, o depoimento que Milton Campos gostava de repetir".
E ele continua, inclusive, ifonizaildo até mesmo o comportamento de autoridades que, neste País, chegam ao aburdo de fazer o que fizeram recentemente no Rio de Janeiro, quando foram para as câmeras de TV pedir a contraventores que não cessem as suas atividades marginais, porque isso-ser'ia antipatri6tico:
-

O retrato do Brasil de hoje, Sr. Presidente!

O Sr. E1-mrdro Carreira

~

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LÁZARO BARBOZA Carreíra.

Ouço o eminente Senador Evandro

O Sr. Evandro Carreira- Ilustre Senador Lázaro Barboza, antes que o
seu tem pó se esgote, eu quero trazer ao seu discurso _a solidariedade i.ncondicíonal do Partido dos Trabalhadores, que muito me honra representar nesta
Casa.

O SR. LÁZARO BARBOZA- Eminente Senador Evandro Carreira,
agradeço a manifestaç_ão de V. Ex• e do seu Partido~ e certamente os advogados, as consciências livres deste País, testemUnharão que V. Ex~. como sempre, esteve presente em todas as horas em que a liberdade se viu am~ç3da na
Pátria brasileira.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA- Ouço o.eininente Líder do meu Partido,
Senador Humberto Lucena, e procurarei, Sr. Presidente, logo em seguida,
concluir o meu discurso, atendendo ao _chamamento de V. Ex~
O Sr. Humberto Lucena- O discurso de V. Ex', nobre Senador Lázaro
Barboza, prova à saciedade o quanto estamos longe, muito longe mesrilo, do
estado de direito no Brasil. De nada val_eu a revogação dos a tos institucionais
e complementares~ continua em vigor Um arserial de leis de exceção, no qual
se encontram a Lei de Segurança- Nacional, a Ler das Inelegibilidades, a Lei
de Imprensa, a Lei de Greve, em cujas malhas finas ·os órgãos-de segu.-rã"iii;a,
na hora própria, tentarão e'flqu-adrar todo e qualquer brasileiro que tenha a
coragem de se insurgir contra o regime que aí estã, cOntra 6 goVél'Jfó-didatorial que aí está, que insiste numa abertura que não pa:Ssa -de uma farsa, porque, na verdade, o que nós estamos sentindo_ é a.. abertura de um caminho
para eleições que não serão limpas; nem livres. Portanto, não é de se admirar
que o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiãs, venha
a se sentar no ban~o dos réus, acusado de haver agredido uma instituição, no
caso o Supremo Tribunal Federal. Sabe V. Ex• que nas grandes democracias
do mundo, a começar pelos Estados Unidos da América, as críticaS -aos poderes de um modo geral são comuns. Lá, o que não existe é a lei de segurança
punindo como crime a Crítica a qualquer instituição Ou a qualquer poder. Eu
quero crer que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, homem da
mais alta qualificaçãO; da mais alta categoria moral e intelectual, haverá de
reexaminar o assunto e talvez, quem sabe, diante da clamorosa solida~:Íedade'
de todo o Brasil ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de
Goiás, venha a desistir do seu intento de processã-lo perante a Justiça Militar
do País.
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O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Líder Humberto Lucena,
agradeço·o uparte de V. Ex~ e quero dizer que, efetivamente, sínto-me à vontade nesta tribuna, na tarde de hoje, defendendo um réu sem crime, o Dr.
Wanderley de Medeiros, que, se algum excesso de linguagem cometeu, deveria ser relevado, até porque sabe V. Ex•, advogado também, que é dever do
advogado, na defesa d_os princípios jurídicos, na defesa da liberdade, usar até
mesmo da linguagem contundent~. e não é possível que a so_ciedade brasileira
possa ficar em silêncio diante dessas coisas que vêm acontecendo neste País.
Agradeço mais uma vez o aparte de V. Ex~, Senador Humberto Lucena.
Sr~ Presidente Srs. Senadores:
Dentre as prerrogativas do Seriado, uma das mais importantes é a de
apreciar os nomes dos integrantes do excelso pretório, bem assim a de
processá-los e julgá-los nos crimes de responsabilidade. Proclamando desde
logo o meu reSpeito pela Justiça do meu País, apesar das suas falhas, permitome lembrar que este Senado, no uso dessa importante prerrogativa, tem agido
com o maior equilíbrio, nunCa permitindo que caprichos políticos interfiram
na aprovação dessas altas autoridades __Çre:io mesmo que posso dizer, sem falsear os fatos, que o Senado no seu todo, como instituição, ou os SenadorÇ$
riãs suas individualidad_es, nunca faltaram cpm o_s seus deveres de isenção ao
apreciar nomes que lhes são submetidos pelo Presidente da República para
comporem o~ Tribunais Superiores do País, ou as Chefias de Representação
Diplomática. É o caso de dizer atê que tem sido liberal demais. E é na condição_ de Senador da República que, com o maior respeito, permito_-me
lembrar ao MiniStro X~ví_er__ çie Albuquerque, honrado Presidente do Supremo Tribunal Federal, que nenhuma instituição humana pode-se conside_rar
acirnu da crítica. E, infelizm_ente, o Supremo Tribunal sempre espelhou na sua
composição um acentuado sabor governista. E é compreensível que assim sej-a, pois ao Poder dos poderes, ao poder que é irrepreensível e que tudo pode,
que é o Exec!Jtivo_, compete a indicação dos Ministros que ali têm assento.
Por isso é que Jo_iio Mangabeira chegava a afirmar que 6 Supremo era o órgão que mais tinha falhado e nunca tinha tido na sua composição uma maioria de Pedro Lessa. A maioria sempre era governista. Menos severo foi Rui
Barbosa, que, não obstante em várfa.s-- ocasíões tenha feito__críticas acerbas
contra o Supremo, entendia, no seu desençauto pelas nossa_s viciadas instituiçõçs, que o Supremo era a _instituição mais bem sucedida.
Nos Estados Unidos, onde as ínjunções poHticas muito pouco afetarn a
Suprema Corte, tem ela sofrido invariavelmente os mais rudes e grosseiros
ataques E nunca, nunca a Suprema Corte oli -qualquer de seus membros arrastou para o bane<;~ dos réus um só dos seus críticos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o eminente Ministro Xavier- de Albuquerque, Presidente do Supremo Tribunal Federal, ali tem assento com o meu voto, e com os votos quase unânimes do Senado.
A::o aprovar o nome de S. Ex', e de muitos dos seus insignes pares, agi
conscienciosamente..como é do meu dever. E quem cumpre com oS deveres
nãO- precisa ser condecorado. O galUrdão deve ser apenas o respeito dos contemporâneos. E agora, Srs. Senadores, eu me arrisco a pedir ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do seu tJustre Presidente, Ministro Xavier de Albuquerque, que não permit:1 venha a ser o Dr. Wanderley Medeiros transformado em bode expiatório. numa aç~o cujO propósito serã alcançar a OAB como
entidade, visando enfraquecê-lu ou quebf.á-la. A OAB, pelo seu passado e
pelo seu presente de lutas, tornou-se credora do reconhecimento da Nação, _e
principalmente do Poder Judiciário a quem tanto ela serve, até mesmo quando critica, c cuja independência cada dia maior, ê o sonho de magistrados e de
todos aqueles que têm amor à lei com expressão do jus norrnado, e horror à
opressão que escraviza. Alicercemos nossa crença no Direito corno o melhor
instrumento para a convivência humana, como dizia Couture; ''crendo na
Justiça como o destino normal do Direito; Crendo na paz e na tolerância
como substituto bondoso da Justiça; crendo, sobretudo na liberdade, sem a
qual não hú Direito. nem Justiça, nem paz".
Esó cÓm esta crença, é que podereinos ter a certeza de que à nossa mis- ·
são será digna de todo o respeito, como afirmou_ um jurista francês: "sem armas, ela doma a força; sem força,_arrosta a violência; sem violência, redu_z_o
fausto e a prepotência à modéstia e ao temor. A pobreza a procura como seu
asilo, a riqueza como seu apoio, a honr':' coni.o a sua luz, a reputação como a
sua égide, a própria vida como meio de conservação. Ajustíça a venera como
um dos instrumentos dos seus oráculos; a eloqUência a tem como filha predileta; a virtude é especiulmente o seu motivo e a sua recompensa; a ciência lhe
serve de regra e de_guia e a fama amplia o esplendor de sua glórí<i._Comove os
indiferentes, conforta os fracos, d_etém os poderosos. Atrai sem constrangimento, conquista sem império, sucumbe sem o opróbrio, triunfa sem vaidade".
Era o que tinha a dizer. ( Afuito bem! Palmas).
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Documtos a que se refere o Sr. Lázaro Barboza em seu discurso:

Execlentíssimo Senhor
Doutor Olavo Berquó.
Ilustre Více-Presidente da OAB, S"eção de GoiáS:
O incidente resultante de minha fala na OAB-RJ- provocando uma indagação do emínente MinistrO- Xavier de Albuquerque, a quem confirmei os
dizeres publicados na lniprensa- tem causado reações tão fraternais que me
obriga, por coerêncla com mCus príncípfóS, a uma atitUde de que não posso
~~

. .

·.

. ....

~

A expressiva solidariedade do ilustre Amigo e dos demais Conselheiros,
nos termos em que foi concebida e co-ncretizada, deu-me muitíssimo mais do
que posso merecer. Esse companheirismo, realmente gratificante, vem sendo
reforçado por outras manifestações, eril especial dos ilustres Presidentes Secionais da OAB, que também têm se dirigido ao emin6nte Míriistio Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal em minha defesa.
Tudo isso, de um lado, me faz muito bem, me deixa extremamente feliz,
pelas demonstrações de leal amizade, num momento que a todos deve me parecer difícil.
Mas, por outro, tem-me trazido um profundo desconforto. Não posso
continuar bem (sinto-me mal, na verdade) envolvendo Amigos que eu prezo
muito, e que têm demonstrado quanto me prezam, num problema que é meu,
só meu, não podendo de nenhurita forma ser tomado como uma manifestação
da OAB, seja da OAB de Goías, seja da OAB nacio.nal. Não é honesto, nem
justo, que meus Amigos, porque são meus Amigos, devam pela solidariedade
assumir os riscos e as·corrseqiiências do que não provocaram, não autoriza~
ram e, posso diZer, alguns talvez até desautorizassem, se consultaâos.
Os Amigos e a nossa Corporação, que é valiosa demais para ser exposta,
devem ser poupados. Devo assumir sozinho os -desdobramentos da minha
opi"niã_o. Para-issõ, Já que o ·nosso Estatuto -veda a renúncia, devo ser licenciado, até o firrrdo mandato. É o que peço submeta ao nosso Egrégio ConSelho.
ConCimilim-6sjtirHos, no nosso trabalho pela OAB, de que serei sempre
fiel servo e admirador.
Para sua tranqili\idade, como meu Presidente e como meu Amigo,
asseguro~lhe que estou calmo, seguro e COI)VÍCto, sem qualquer receio.
Meus agradecimentos ao ilustre Amigo e aos companheiros do Egrégio
Conselho.
Sempre ao seu dispor.
Em pauta.
Tido na Sessão do dia 10~3-82, discutido, em votação,_ por maioria, deci~
deu o Egrégio Conselho cm rejeitar o pedidO de licenciamento.
Sala das Sessões. 10 de março de 1982.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção de Goiãs
Goiânia, T8- de fevereiro de f982
Ofno 92/82-VP.
Eminente Ministro Presidente,
Dando cumprimento à decisão unânime do plenário, tenho a satisfação
de comunicar a Vossa Excelência, que o Conselho da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção de Goiás, tomou conhecimento, na sua reunião de ontem,
não só do respeitável Of.-GP. nll 07, de lO de fevereiro fluente, dessa Presidência, como ig-ualmente do discurso proferido pelo Doutor Wanderley de
Medeiros, Presidente desta SeciOnal, em solenidade realizada na OAB.-RJ,
parcialmente divulgado pela imprensa e que provocOu-o expediente de Vossa
Excelência.
E, à oportunidade, o ConSelho Secíonal decidiu, sem discrepância, hipotecar sua solidariedade ao colega Wanderley de Medeiros, diante da ameaça
latente de vir a ser injustamente processado.
As colocações feitas pelos diversos CoiiSelheiros presentes à Sessão fo~
ram, em síntese, ap"ós as explicações de nosso Presidente, no sentido de que,
em verdade, não houve de parte do orador oficial naquela solenidade o intui~
to injurioso ou difamatório à instituição do Colendo Supremo Tribunal Federal, ou à pessoa de seus Ilustres Membros.
As palavras do Doutor Wanderley de Medeiros há de ser recebidas como
simples crítica à forma de funcionamento do Excelso Pretória, carente de
uma verdadeira r_eforma judiciária, j_á que a Lei Orgânica imposta pelo Executivo não condiz com os anseios maiores do Judiciário e, de resto", dosjurisdiCiOnados e seus advogados.
Ademais, há de convir Vossa Excelência, com a devida vênia, que ·a própria Carta Magna assegura a ljb~rdadc de pensamento e a sua livre manifestação (art. 153, rsll), assegurado Qdireito de resposta. E o Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil, aprovado pela Lei n' 4.215/63, estabelece o direito
de crítica, quer com6 dever do advogado (art~ 87, I, VII e IX) e quer como di-
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rei to seu (art. 89, I e XII), sem nenhum receio de desagradar ou provocar impopularidade (art. 88).
Por último, entendeu o Conselho que a pessoa de seu Presidente está a
caval_e~ro da situação,_rois não~9meteu qualquer ato ilícito e, portanto, não
careCente_ de defesa.
--Certamente, Vossa Excelência e seus dignos e conspícuos Pares devem
compreender as palavra do Doutor Wanderley de Medeiros como simples
crítica ao funcionamentO -da Justiça, cujo alcance tounou-se mais difícil aos
humildes e menos aquinhoados, por força das restrições enumeradas nos diverSoS itens do art. 325 do Regimento)nterno dq Suprerpo Tribunal Federal.
Ao ensejo, transmito a Vossa Excelência ós protestos de admiração e tespeit?_.__- Ad~. Olavo _Berquó, ViCb-Pie~jd_erite da OAB~-Goiâs.
Excelentíssimo Senhor
Ministro Xavier de Albuquerque
Presidente do Supremo Tribunal Federal
Brasília- DF.

CUIDADO! NÃO APITEM!
Darcy Bessone
Em certa época, encontravam-.:se tãO ahastarditdos-os costumes na Inglaterra que o policial era preso por apitar, denunciando a ação de malfeitores.
SOfria CastigO ·po~r iriolest<ir atíVidades então -rotineiras. Portanto, normais.
Lícitas, porque aceitas. Esse, o depoimento de certa passagem da literatura
inglesa que Milton Campos gostava de repetir.
No Rio, alitOr"idades roganl que contr3.ventores não entrem em greve.
Chegam a lembrar que o patriotismo não lhes permitiria tal atitude. Removem ou demitem autoridades judiciáriãs oú policias Por apitareni.. Perturbando atividades patriótica.
Por falar em Mílton, pode-se lembrar que ele recusou nomeação para o
Supremo, porque estava a dois ou três anos da idade que o levaria à aposenta~
daria compulsória.
Justificou-se: não ficaria bem investir-se na alta magistratura mais para
fazer jus a pingues proventos do que para servir à alta Corte. Não seria assim, certamente. Por menor que fosse o tempo de sua presença, sempre haveria de
encontrar veZ e espaço rara retoqúes no--pertllfiol{tico dã -Casa,-sob o exemplo
da Suprema Corte dos Estados Unidos. Seria, talvez, um aplicado discípulo
de Marshall.
Gostava de exempliftCãi- coin a tos. Com a própria vldã. Mas aqueles que
quiseram· ser cegós nàO Viram Os ex·emplos.
Por falar ein Supremo, não será demasia lembrar que ainda ressoam por
aí extraordinários li.lnces, sob desafios de Ruy, sob a altanaria de uma Pedro
Lessa. Ou certos a restos, que tanto enriquecem os repositórios de jurispfU~ dência! Como os da lavra de _Orosimbo .Nonato.
- A razão de ser da magna Corte há~de buscar-se mais no seu papel político, de resguardo das instituições e dos graõdes princípios, do que no julga-ineiiio de questões individuais, por mais respeitáveis que sejam os interesses
em conflito.
Bricc lançou bela frase, ao dizer que "disputas do poder, que na Europa
exigem a convocação de regimentos de tropas, na América exigem a convocação de regimenfOS de juristas". Referíu-se à do Norte. Não à do Sul. Ou
não é bem assim?
Ruy viu nu Corte norte-americana, modelo da brasileira, "um espigão da
serra, no alto da maior cumeada amoral, a cujos pés havi8in de torvelinhar
impotentes os ventos da revolução, e bruxulear, no fundo .dos partidos, os
fogos-fátuos rasteiros, ascendendo à superfície do pântano os seus sofismas
efé"nieros".
Wandcrley cie Medeiros, presidente da Ordem dos Advogados de Goiás,
em--discurso no Rio, possiVelmente no Conselho Federal da entidade, diz que
"os tribunais superiores são compostos basicamente sob o raciocínio revolucionário".
S~ erra, fá~ lo na companhia daqueles que, sem haverem participado do
movimento de 19_64, não obstante se intitulam revolucionários e, por isso, recomendam todos os holocaustos, p<~ra honra e glória da revolução. Ou conceítu<Jm revolucionariamente a segurança nacional, levando-a a meter~se em
todos os escaninhos.
Até o ponto de afastarem da toga excepcionais magistrados. Da estatura
de Victor Nunes Leal, posto a escanteio sem razão conhecida, senão a de haver sido nomeado por JK. O mesmo do Memorial que revolucionários ajuda~
rama erguer. Ou de Aguiar Días, que pagou por vlsífa_r Moscou. Sem sequer
bater às portas do Kremlin, como acaba de fazer o Ministro Delfim Netto.
Claro que o .. raciocínio revolucionário", da esfera do Governo, não exclui valores incontestáveis do Supremo. Como é o caso de mestre Alfredo Buzaid. nome excelso. Mas posto sob suspeição política, pelo líder Odacir Klein,
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por sua atuação no Ministério de Médici. Ou por fortalecer a ala dura da cása.
Não primando pela prudência, todavia, o cauSídico goiano avança um
pouco mais. Sem se lembrar do Deputado Genival Tourinho e do Padre Reginaldo Veloso, mexe em casa de marimbondos: "O Supremo Tribunal Federal
deixou de ser o guardião das liberdades para se transformar, nas pouquíssimas causas que aceita julgar, em decepcionante e rançoso_ apêndice do Executivo, chegando a julgar contra a lei parã julgar contra o cidadão".
Apitou. E logo foi posto sub judíce. Apitou bem? Apitou mal? Será que
estava em cima do lance, quando triblou o apíto?
Certamente, valer-se-á da exceção da verdade, ao defender-se, se ela for
admitida.
As opiniões estão divididas. Uns dizem: "O goiano sabe das coisas. O
Supremo jã não recebe o espírito de Ruy ou o de Pedro Lessa". Outro~ replicam: ''Aqui, é América do Sul. Não somos macacos, imitadores da América
do N arte. Remember Carter. Meter-se a defensor dos direitos humanos e acabou devolvido às culturas de amendoim da Geórgia. Se lá é <;~ssim, por que
importar modelo que TiO San finge não ver?" Um diletante interfere: ''Papo
furado. O_ STE acaba de provar que há juízes em Berlim,"
Ninguém vai apUrar se o goiano tem·razão. Apitoü, pague. Pois é feio
dedurar.
Não apitasse e ninguém iria tirã-lo de sua rendosa banca de advogado,
para pô-lo a ver o sol quadrado.
Não é no bojo de autos forenses que o bâtonier goiano solta seus demônios.
É, sim, no exercício da representatividade que o seu múnus lhes confere.
Falam, por sua voz, os seus representados. Serã que irão identificá-los, para a
apuração de sua silenciosa culpa?
Ou o somatófio -de vozes_ anônimÇJ.s~ nO clamO( dos temp-os, il"o nfnget de
dentes, constitui rã agravante, a pesar sobre o des_a_vis_ad_o_Presidente da OABGO?
Dar-se-á que se perdeu nos tempos a velha lição do mais celebrado magistrado mineiro, o Des. Rafael de Almeida Magalhães?
"O advogado (disse o Presidente do Tribunal de Minas, em despacho de
1928, publicado pela Revista Forense, _51/627 precisa de mais ampla liberdade
de expressão para bem desempenhar o seu mandato._ Os excessos de linguagem que porventura comete, na paixão do debate, lhe devem ser relevados".
Logo, colocou-se o insigne varão no seu próprio ofício: "O Juiz deve ter
a longanimidade necessária para ouvir com paciência as queixas, Teêlamações
e réplicas que a parte" oponha aos seus de_spachos e sentenças.
Apontar os erros do julgador, profigar-lhe os_ deslizes, os abusos, as injustiças em linguagem veemente, é direitO sagrado_ do pleiteante. o calor da
expressão há-de ser proporcionado à iojstiça que a-Parte-julgue ter Sofrido.
Nada mais humano que a revolta do litigante derrotado. Seria uma tirania
exigir que o vencido se referisse com niei_guice e doçura aoato_judiciãri:o e _à
pessoa do julgador que lhe desconheceu o direito. O protesto hâ-de_ser, por
força, em temperatura alta. O juiz é que tem de se revestir da couraça e da insensibilidade profissional necessária para não cometer excessos".
Lição tão bela, pela tolerância, pela lucidez, haveria de partir, como partiu, de quem, companheiro inseparâvel do maior advogado mineiro de todos
os tempos - Mendes Pimentel - tanto influiria na formação de um o.utro
notabilíssiino cailsídico - Dario de Almeida Magalhães, filho do Juiz que
tão tem soube compreender os_ percalços da defesa dos direitos,
Na praça, ouvem-se rumores. As instituições estariaqt enferrrias. Todos,
escondendo o apito, sussuram coisas assim.
As famílias, entretanto, não gostam de ver as doenças divulgadas. Cochicham discretamente sobre o agravmento progressivo dos males. Se alguém
bate com a língua nos dentes, logo é posto no gelo. Ou a sua alma é remetida
a Belzebu.
Tanto se empenham em ocultar as mazelas que nem se lembram de que o
que importa é pensá-las.
Jornal do Brasil- 4-3-82- pãg. I 1 - !•caderno
Notas e informações

UM PODER DEFASADO DA S_OC)EDAPE
Quando se percebe o acelerado processo de agigantamento do Estado,
em relação à sociedade, não são os três Poderes do_Estado que se vê fortalece-rem em conjunto, mas justamente o contrãrio. E. a hegemonia de um sobre os
demais que desVela essa tônica de desequilíbrio, característica do sufocamento do corpo social, via estatização. Entretanto, se a absorção, pelo Executivo,
das funções legislativas do Congresso- e, o-que ê muito mais grave, das
funções jurisdicionaiS-do Poder_ Judiciário- é a distorção mais evidente de
um regime autoritário de governo, hã um outro aspecto a denotar, igualmen-
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te, referidO deseqtiÍiíbrío, sobre o qual menos se fala: o gradativo desaparelhamento estrutural dos_Poderes preteridos- no caso, o Legislativo e o Judiciário -- os Quais, deixando de atualizar-se, inclusíve em termos tecnoadministrativos, se colocam em descompasso, ou se defasam em relação à dinâmiw
ca de desenvolvimen_to da própria sociedade.
Se a responsabilidade maior, por essa atrofia, é a de um Executivo que se
desmede em todo-poderoso, culpa não deixa de também caber aos próprios
membros desses dois preteridos Poderes de Estado, uma vez que ou não souberam defender com rigor suas próprias· prerrogativas- e o Congresso Nacional está longe de se inocentar deste pecado-- ou se inibiram ante a possibilidade, que eventualmente se lhes apresentasse, de _uma auto-renovação.
Essas considerações vêm a propósito de recente entrevista do Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Clóvis Ramalhete - publicada em nossa
edição de terça-feira última - no momento que deixa o -cargo por limite de
idade, e pela qual nos dã conta da grave situação de carência, desaparelhamento, despreparo, emperramC!JtO, obsolescência e mesmo "pobreza" em
que se encontra, atualmente, o Poder JudidâriÓ heSte país.
Com efeito, o Ministro Jâ inicia seU ãmj5_Io e percuciente diagnóstico com
a seguinte afirmação: "O Poder Judiciário no Brasil está obsoleto, ante uma
sociedade que se transformou. E está íriSUficiente, ante classes sociais em ex~
pansão, gerando dissídios e rogando justiça. Necessita de reforma que não lhe
fique pela rama. QUe vá às bases. Que atinj_a o juiz, desde o de primeira instância, e que promova novas estruturas. Tal como foi pensado e aí estâ, desde
o Império, jã não serve".
Sua experiêiicia á.nteríõr de 20 anos, na advocacia, acrescida de sua passagem por nossa mais alta Corte, serviu-lhe para bem detectar o profundo
anacronismo do aparelho judicial brasileiro.
Nessa estrutura arcaica em que ·~ainda s_e_.oeosturam autos com barbantes
e as anotações são manuscritas nos fichário-s", o que mais causa espécie é o
aVTitalnento dª nobre profissão de dizer o Direito, onde o Judiciário em geral
........ e_-r:tele se incluindo o _próprio STF -suporta, com dignidade, os pro_blemas
de un1a "pobreza envergonhada", conforme observa O ministro: l<O_juiz do
"Brasil arcaico" não dispõe de caSa,- de dinheiro, de livros, de autonomia efetiva. Os métodos de promoção mal escondem o critério subjetivo do poder
político, quanto à cOnveniência. O juiz mal pago, ·que se faz de professor da
faculdade local, está buscando salário para o sustento da família. E o está tirando de seu tempo para a pesquisa do ato de julgar". ( ... ) "Entra juiz, no
Brasil rural. ~transferido para o Brasil urbano-industrial. Ao longo da carreira não recebeu ajuda. Sozinho, heróiCo, eStóico, se ele se adiantou no saber
jurídico e se atualizou os seus conhecimentos, a Nação deve-o ao devotamento. Porque o Estado, este nada faz por ele."
Por outro !ado, a precariedade de recursos materiais alocados à Justiça
leva a absurdos tais como o da ausência de conhecimento por parte dos juízes, das decisões do STF que não sejairf publicadas pela Imprensá, por falta
de meios eficientes de C()mun}caç?o daquela Corte, por meio de publicações
especializadas, disponíveis a toda a magistratura.
Não haveríamos de .aqui esgOta-r todos os aspectos desse quadro desola~
dor, que levou o Minísfrá Ramalhete a concluir que "devemos rever tudo, ou
quase tudo, no Judiciário", Mesmo porque não são reformas extemporâneas,
apressadas ou inócuas- tais como a imposta pe!o pacote de abril- que haverão_ de resolver, em profundidade, um problema que cabe à sociedade inteira debater, amplamente, para depois decidir. E é sobre isso que urge refletir,
no momento que_cafninhamos, mesmo a duras penas, ·rumo a democratização
de nosso regime político: democracia verdadeira não haverâ neste país- e
nem em nenhum outro - sem um Poder Judiciário aparelhado, eficiente,
prestigiado, respeitado tãÕ dinâmico quanto o se)a o processo de desenvolvimento sóció-econômico da Nação.
DISCURSO DO DR. WANDERLEY

e

Primeiro de tudo, preciso deixar bem claro o meu reconhecimento de que
só um motivo me trouxe a esta solenidade: a fraterna amizade do nosso ilustre Presidente Costa Netto, que o fez distinguir-me Cóm este convite, que é
honra e prazer. Honra, sím, pãra um advogado da provfncia de Goiás, sem
talento ou arte que justifique-o destaque; praier; sobretudo, pela oportunidade render-lhe as homenagens devidas ao valor, por todos reconhecido e proclamado, falando na OAB, da OAB, para a OAB, que somos todos nós.
De que lhes posso falar? Do juramento? Decompô-lo, reafirmã-lo, ponto
a ponto, relevando-lhe a parte política maís progressista? Desnecessário -e rebarbativo, pois rilelhor é O Sf::U própri(,-enuriciado, que a inteligência dos colegas desenvolverá particularmente.
Dar-lhes conselhos? Falar-lhes de como advogar? Respeito-lhes suficientemente a privacidade, a individualidade, para isso.
BOa lembrança talvez fosse falar dos mandamentos· que notáveis
pensadores-advogados nos legaram. Ainda uma vez a inibição me tolhe. Ruy
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Barbosa, Couture não precisam ser explicadOS-~ destrinchados. Basta lê~ los e
senti-los.
Posso falar-lhes da advocacia como um exercício diferente. Quero lhes
falar disso. _Umas poucas palavras do que somos, ou pelo menos· devemos ser,
no Brasil de hoje. Começo pOr dizer que o advogado não pode ser o lidador
dos Códigos, o homem do êxito forense, tão-só e unicamente. Vivendo -da
profissão, claro que tem de se esforçar para conhecer a Lei, seus antecedentes
e sua aplicação, para intermediur corretamente os ínteresses que lhe são con~
fiados. E que o faça buscando o sucesso, que será a afirmação da justiça, asatisfaçi:io do cliente e a sua gratificação profissional.
Mas isso é-.tnuito poUco, diriilte do privilégio do diploma universitárTO
(num país de analfabt!tos, apesar do MOBRAL- ou por causa dele, valerefletir), da consciência social que o curso lhe deu, da responsabilidade que
deve dignamente assumir. O advogado, por isso, há que ser- um crítico, ·um
agente de transformação.
Sem devaneios sombrios, enfrentemos lúcida e serenamente o quadro em
que vivemos a profissão: a justiçà é urTI beneplácito reservado a uma elite poderosa. O seu preço é urnn proibição aos pobres (os que dela verdadeiramente
necessitam). Sua estrutura_ é superada, emperrada, mantida convenientemente em descompasso com a realidade. Os Tribunais Superiores São compostos
basicamente sob o raciocínio revolucionário; o Supremo·Tribunal Federal
deixou de ser o guardião da libt!rdade para se transformar, nas pouquíssimascausas que aceita julgq.r, em decepcionarite e rançoso apêndice do Executivo,
chegando a julgar contra a lei para julgar contra o cidadão. As leis são feitas
para o benefício_ grupal, quando não o sejam p3ra Soluções pessoais específicas. f ver que os poucos laivos liberais são fruto de uma legislação ad homini,
encomendadas para a solução de apaniguados do Governo: não é à toa que
falamos em "Lei Fleury", em "Lei Shibata''. em "Leí Colombo de Souza".
f nesse terreno que se exerce a advocacia.
Se conscientes de que esses problemas se inserem na crise maior do
exercício da chamada profissão liberal, por sua vez c_ondiciomido pela crise
total da própria sodedade brasileira, não há como recusar a funçãO também
crítica e transformadora.
Façamo-lo pessoalmente, toda vez que nm seja possível.
Mas que o façamos, principalmente, participando da Ordem.
A nossa Corporação tem uma postura pública bastante conhecida e respeitada acerca da situação institUcional do País: está na linha de frente da luta
pelo Estado de Direito, peta sujeição de governantes e governados às mesmas
leis, pela democracia, enfim, con1 todas as suas implicações, especialmente no
que respeita às liberdades. Coerente com essa posição, tem se exposto aos beneficiários da anormalidade (corno o atentado de 27 de agosto bem demons. tra, deixando-nos a marca da tristeza). Por isso, os advogados, corno pessoas
integrantes da Ordem, não podem se interessar somente em si mesmos e nos
seus problemas profissionais-:- Hão de perceber que a luta pela Democracia
precisa ser travada, ainda que por puro egoísmo. Viver e advogar num Estado
de Direito é muitísSTirio melhor, mu[tíssíino mais seguro, poderia até dizer
que muitíssimo mais côrnodo, se a isso tiver de chegar.
A verdade, meus amigos, ê que estamos confrontados por um dilema: ou
reconhecemos o nosso compromisso com a luta pela normalidade democrática, contra o arbítrio e o terrorismo oficíal que paranoicamente a temem, ou
ignoramos tudo isso, continUando apenas os pobres prisioneiros da ânsia pela
sobrevivência imediata, desafogando nossas angústias nos bares, nos campos
de futebol, nas praias e nas ilusões criadas pelos mitos da televisão.
Sejamos advogados. Mas sejamos principalmente homens identificados
com a Corporação, ciosoS de seu insuperável valor, honrados com a nossa
carteira vermelha, para que possamos exibi-la como Maiakóvski fazia com
seu passaporte soviético: .. Lede c invejai-me: sou membro _da OAB".
O SR. PRES[l)ENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, corno Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA- DISCURsO
QUI;:. ENTRJ;:GUE À REVISÃO D.O ORADOR, SER,.[ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a palavra para urna explicação pessoaL
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Meu nobre colega, peço a
V. Ex• que, dentro do art. 16 do Regimento Interno que ine i-ege; me -forneça
as razões de pedir a palavra para explicação pessoal.
O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, eu não percebo a presença do
Líder da minha Bancada no Plenário, mas ousaria pedir a V. Ex• que" me concedesse a palavra para falar, então~ corno Líder, embora eu não_ seja ViceLíder. mas bem que comportaria corno membro da Bancada.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esta é outra colocação,
sem dúvida. Também me parece _que não está presente o Líder da Maioria,
mas está presente o V ice-Líder, que poderá dentro do_ que lhe fuculta o Regimento Inierno, pedir a mim que conceda a palavra a V. Ex•, por delegação.
Isto é permitido, uma vez por semana, pela forma regimentaL
O Sr. Aberbal Jurema- V. Ex• poderá atender, em nome da Liderança,
ao Senador Bc:nedito Ferreira, ptmrfalar como Vice-Líder.

O SR. PRESII)E~TE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Benedito Ferreira,_ por delegação da Liderança, por vinte minutos, se for possível.
O SR. BENEOITO FERREIRA (Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, por-desconhecer o texto da
mensagem. quero me ater quase que exchisivamente àquilo que pude recolher
daS palavras do ifustre Líder Humberto Lucena e ao aparte final que ouvi do
ilustrado Senador gaúcho. o nobre jurista PUufo- BroSsard, ao condenarem,
da forma que fazem a proposta do Executivo p3.ra reabertura de -prazo para
os descontentes com <.1. iricorporação do antigo Partido Popular ao PMDB.
Permitindo que possam filiarem-se a otitros partidos políticos. No final corno
vimos condena sua Excelência, o Nobre Líder da Minoria, a legislação que
rege a propaganda eleitoral, defendendo como vimos, ardorosamente a propaganda gratuita púa-os Crii-ldidatos a cargos eletivos. ó"queassístirnos para
tristeza nossa nesse julgamento precipitado de sua Ex~ foi a inapelável condenação prévia, de qualquer um daqueles que não tenham se decidido por qualquer um outrO partido, antes do esgotamento do exíguo prazo deJO dias anteriormente concedido, como corruptos e desonestos_, caso venham em face
da proposta do executivo, a fazerem urna outra opção partidária, que não a
do PMDB.

Sr. Prcsidel)te, indago-me se mudaram as leis, se rnudara_rn QS costumes
ou se mudaram os homens. Não tenho noticia, na legislação anterior à legislação eleitoral vigente, ao tempo reportado pelo nobre Senador Paulo Brossard, anterior a 1964, que perderia o mandato o Senador que mudasse de Partido.
Ora, Sr. Presidente, eu não sei, corno afirmam os saudosistas daquele
período, e parece que agorajã o é tilinbêm--o Senador Pimlo Brossard, porque
diz que os dias de hoje são piores, se aquela legislação era melhor do que a
a tua!.
Mas se não mudaram os homens, se não mudaram os políticos, se nós
não nos degradamos, eu não vejo o porquê desSa preocupação do nobre Líder
da Maioria.
Outra coisa que realmente me preocupa, Sr. Presidente, ê que nós esta!11_0_S vivendo a fase áurea do distributivismo - distribuir sobretudo aquilo
que pertence a terceiros. Não sou proprietário de -veículos de propaganda, felizmente estou a cavaleiro para dizê-lo, mas na realidade eu não vejo onde a
justiça da defesa da propaganda gratuita para os partidos políticos ou para os
políticos em si, quando os meios de comunicação têm custos elevadíssimos.
Na realidade, assistimos, afnda há Pouco, à ac-us3ção de que a propaganda paga significaria O favOrecimento da cOrrUpção, como se ser rico ou possuir bens neste País já foSSe -pecado ou crime, como dispor.;se de meios para
divulgar suas idéias fosse um pecado imperdoável.
Na realidade, Sr. Presidente, o que me deixa deveras preocupado é que
ainda ontem ouvía!TIOS nesta Casa, através também dos meios de comunicação, através de entrevistas dos novos Líderes da Oposição e até mesmo de
correligionários nossos; da asfixia qUe sofríamos nós, os políticos, através do
chamado bipartidarismo.
Tenta-se e intenta-se ainda fortalecer o pluripartidarismo. Tenta-se criar
condições para que se acorriodC-rn as cor-re"ntes políticas, tanto quanto possível, num leito ideológico, pai-a qu-e não-võltemos àquele -período doloroso, vimos aqui mesmo, na Bancada da Oposição, os chamados autênticos, o que
piessupuiiha que havia os que eram inautênticos, oU ilegítimos e falsos.
Sr. PreSidente, se não mudaram os homens, e, sim, se mudaram os costumes, na realidade_<J.quele período já é relembrado com saudade. Querem-nos
levar a crer, de qualquer forma e de qualquer meio, mesmo injuriando todos
os políticos do País, até mesmo irnpTedosa-mente os seus próprios correligionários, e assistimos ao nobre Senador Humberto Lucena afirmar, para os
bons entendedores, que, se sendo pobre, é proibido ser honesto. Só se pode
ser honesto, na concepção de S. Ex•, se for abastado, se for rico. P. dignidade,
na concepção de S. Ex•, só pode ser preservada se o indivíduo não estiver suscetível à pressão de oferendas de e"rripregos ou de vantãgens pessoais.
EntristeçO-me, Sr. Presidente, porque as ilações que as inteFgências mais
muliciosas poderiam tirar das palavras--de· S. Ex.' deixam-nos, os políticos
corno um todo, e de modo particular aqueles que tenham mandato, expostos
à malícia dos menos avisados, que não são poucos neste País, que vêem em
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cada homem públicü. lamentavelmente. todas as condições par-a-se·r um desonesto, para ser um privilegiado, e se dispensar a esse homem público tratamento inadequado - e Jú se aqui usou certas expressões, eU-pediria -permissão, -sobretudo às Senhoras, às nobres Colegas Senadoras, e tenho usado esta
expres~Uü. Sr. Presidente, com muito pesar, no sentido pejorativo~ pediria
permis.c;Õ(r à Casa para trazê-la a este Plenário e nesta oportunidade. Tenho
verifiL:ado, nestes quase vinte anos que me dedico à causa pública, tal o nosso
baixo nível de politização, que em segmentos ponderáveis da nossa população é o homem público menos considerado, ou muítaS vezes considerado
igualmente, que a mulher pública, no sentido pejorativo.
É doloroso, Sr. Presidente, quando se assiste a um jurista do fôlego do
nobre Senador P.:wlo Brossard, a um Líder do gabarito do Senador Humberto Lucena. e com a anuência de toda a sua Bancada, porque os apoiando ou a
eles assistindo passivamente é doloroso ver-se injuriar, ver-se colocar sob suspeita todos aqueles parlamentares do antigo PP, ou do antigo PMDB, por serem pobres, por precisarem ou carecerem de uma oportunidade de trabalho
para um seu familiar, colocar esses parlamentares sob a suspeita de não terem
estatura mornl para resistir a um possfvcl aceno, dentro do prejulgamento
que S. Ex's acabam de fazer desta tribuna, para resistir a um possível aceno
de corrupção que pudesse partir de determinadas_ ãreas do Executivo, inte_ressado nUo em trazer de..'>contentcs para os pequenos partidos ou para o Partido
do Governo, e sim interessado cm Corromper; inü!ressado em apoaiecer esses
pares de S. Ex~s e, com isso, desmerecer mais e cada vez mais, diante da opinião pública nacionul, aqueles que abraçaram a causa pública, aqueles que
exercem um manduto, seja no Senado ou na menor çlas Câmaras dos Verea~
dores.
Sr. Presidente, pelas minhas origens e por ser sobretudo, hoje, um homem realizado. e graças a Deus- para aqueles que me conhecem julgo desnecessário esta afirmação, mas para aqueles que me conhecem pouco devo
trazê-Ia à colação, nesta oportunidade: fui engraxate, fui jornaleiro e hoje soU
homem abastado neste País. E também graças a Deus, Sr. Presidente, nem o
menos respeitável dos meus adversários, nenhum sequer, até hoje ousou pôr
em dúvida a origem e a legitimidade dos bens por mim amealhados. Na verdade, Sr. Presidente, nunca fui forç-ado a dobrar a espinha, visto que ffiilitei
sempre na oposição no meu Estado. Não vejo por que, Sr. Presidente, um homem pobre, e o fui, não- possa realizar-se economicamente, não possa
realizar-se politicamente sem deixar dobrar a sua espinha.
Sr. Presidente, fiel às _minhas origens, é que não pude conter-me e. não
pude deixar passar a oportunidade de pedir a V. Ex• e solícitar à minha Liderança que, neste exato_instante, consigna-se, aqui, o meu protes1o, porque honestidade- entendo eu, Sr. Presidente- não é privilégio de rico, corno_também não é virtude de pobre. Honestidade é dever, Sr. Presidente. E é dentro
desta concepção c com esta filosofia de vida, e é investido desta autoridade
que deixo registrado nos Anais desta Casa o meu Veerrierite pfOtesto à injúria,
impensada- tenho certeza -, à infeliz injúria que o nobre Senador Humberto Lucena, Líder da Minoria, acaba de fazer da tribuna do Senado a todos
os políticos pobres, a todos aqueles que militam na vidã pUblica sem os faVores do dinheiro, sem_ as oportunidades que eu graças a Deus tive, Sr. Presidente, para vencer e realizar-me economicamente~- _
Reafirmo, Sr._ Presidente: pode-se e deve-se~ invocando o meu exemplo e
o testemunho de m_cus adversários, realizar neste País, não nesse clima de distributivismo que ~!Í estú, nãõ com essa generosidade que aí está se querendo
implantar c distribuir aquilo que não se conquistou, aquilo que não se lhe
pertence, mas i.Ltravés do trabalho árduo, através do trabalho honrado_ e,
sobretudo,_ do respeito d_os_seus_ concidadãos, chegar à mais alta Casa Legislativa deste Puís, Sr. Presidcote, sem dobrar as espinhas, sem ser venal, sem ser
corrupto. como bem há de t;Star latejando na consciência de todo~ aqueles
não abastados nes1a C:.1sa, mas que conseguiram ialgar [)Qsições de responsabilidade, seja no Legislativo. no Executivo_ ou _no Judiciário.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações, mal alinhavadas, mal ordenadas, mas que espero tenham colimado o objeiivo- que--é chamar a nobre
OposiçUo~ sobretudo os nobres Senadores Paulo .Brossard e Humberto Lucena à reflc\~10, pnra qu_e de futuro não ussi_staroos mais nesta Ç_a,s:;t_, _este tipo de
insulto, cs,-,_e tipo de .:1gressão. esse tipo de ofensa àqueles menos favorecidos
pela sorte ljUe tenham abraçado_ a carreira pública.
Er~1 o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRf.SIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, antes de
conceder , palavra ao nobr~ Senador Roberto Saturnino para: uma breve comunicação. sinto-me no dever de dar uma resposta imediata ao nobre Líder
do PMDB.
Eu Sl1U, pcln menos supostu ou presumidamente, o guardião desta lnstituiç~o que todos representamos e, por sê-lo exatamente é que me esforço para
que o Regimento ~eja cumprido.

-Relativamente as minhas atribuições lembradas pelo nobre Senador, eu
diria que aquela que é mais pertinente ao seu apelo para que eu não receba e
nUo mande ler o Mensagem do Senhor Presidente da República, seria a do
_ltr;::m 11, _do <.lrL 52, que trata das atribuições do Presidente:
'"11) impugnar as proposições que lhe pareçam contrãrias à
Constituição ou a este regimento, ressalvado ao autor recursq para
o PlenáriO, que decidirá após audiência da Comissão de ConstituiçUo e Justiç:_a;"

- -Ô autOr n.ão.é cÕngrcssista, e <l-Constituição no seu art.47, inciso TI,§ 19,
diz:
TI- do Presidente da República.
§ Jl' Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir a Federação ou a República.
Então, se cu tivesse de receber uma proposta tendente a abolir a Federação ou a República, acho que eu poderia, independentemente do artigo que
citei, que prescreve as atribuições do Presidente do Senado, de plano impedir
a sua leitura. No caso, a mim me parece que S. Ex• faz um apelo que é um
pouc? in_ad~quado em rel~ção a min_ha capacidade e a minha atribuição.
O fato de ser inConstitucional no-julgamento do nobre jurista que é o Senador Humberto Lucena, isso evidentemente será objeto de deliberação nas
comissões competentes. No caso será a Comissão Mista que tratará do assunto, até porque estú muito claramente indicado que se fosse um autor parlamentar que apresentasse a sua proposição, eu ainda teria que ouvir o Plenário, em recurso que seria naturalmente provido ou não- podia não o ser.
Estamos cansados de verificar a tramitação de projetes em que a Comissão de
Constituição e Justiça decfara-os inconstitucionais. Então, cabe à Comíssãoprópria fazê-lo.
Agradeço as palavras que me dirigiu em grande parte o nobre Líder da
Mi~oria e_ ~proveito a oportunidade para salientar que também me cabe, de
acordo cgm _o Regjmento, no seu .art. 21, itl)pedir que- pelo menos na linguagem escrita do Senado, ou seja, nos seus Anais -permaneçam expressões
consideradas insultosas. Vou ler o art. 21:
Art. 21. Ao Senador é vedado:
b) usar de expressões descorteses ou insultuosas.
a) fa::er pronunciamentos que envolvam ofensas às instituições
nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem pública ouso_cial. de preconceito de raça, de religião ou de classe, configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prdtica de crimes de
qualquer na_ture:a (Const., att. 3Q. parágrafo único, c);
Preferiria-esfãrdebaixo de um Poder regido por um Direito positivo, que
-não tivesse-limitação da utilização da palavra pelo parlamentar, mas se a mim
cabe cumprir o Regimento, gostaria de salientar que era bom que evitássemos
transgredir de muneira flagrante esse. dispositivo regimental.
Há dias. tive dúvidas se deveria censurar uma declaração feita por um
ilustre Sr. Senador, que era praticamente um incitamento a uma revolução,
dizendo que, por meiós normais, nãõ Seria possível modificar o quadro político brasilelro- e, então, se pregava exatamente a reVolução. Preferi, depois de
ouvir o Líder do Partido, não fazê-lo.
Agora~ õuço o aparte do nobre Senador Leite Chaves e quero dizer a S.
Ex~. desde logo, que gostaria que ele próprio retífic"asse expressões que utilizou no seu ap-arte dado ao nobre Líder Humberto Lucena, quando S. Ex• se
referiu a um -gõvemador de Estrido, pelo seu próprio nome, com essa expressão: "E depois vem isto, para que Maluf apareça brevemente aqui de burra
cheia de dinheiro, para corromper as consciências frágeis". Essas consciêndlJs f_rágeis a -que se referia o nobre Senador ao apartear o seu Líder, são justamente Deputados ou Senadores.
:-OCmaneira que -acho que nestas condições, eu nã_o posso ignorar que
estn r[.i!Sé"atinge frontalmente o Poder que represento, de maneira genérica e
não _e_specífica.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Sem1dor Roberto Saturnino.

Concedo a palavra ao

O Sr. Leite t'haves- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. __

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pela ordem, concedo a pai:.Lvra a V. Ex"
~ O SR. LEITE ('HA VES (Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, V. Ex• como Presidente_, pode suprímir a expressão, mas eu não o
farei.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Fiz apenas um apelo a V.
Ex~. lOuvado no conhecimento qUe teilho da polidez e da civilidade de V. Ex'
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Foi feito conscientemen~te.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdão. Se V. Ex• me remete a minha atribuição, esteja certo de que saberei aplicá-la.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Humb-erto Lucena -

Concedo a palavra ao

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pela ordem, concedo a palavra ao ilustre Líder do PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pela ordem. Sem revisão d() orador.)Sr. Presidente, sem querer dialogar, nem posso fazê-lo com V. Ex•, ...
O SR. PRESTO ENTE (Jarbas Passarinho) -

Nos o estamos fazendo.

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... aceito as suas ponderações, mas
diria que a mim me parece apenas que V. Ex•, do se_u_ ponto de vista pessoal,
julgou que o projeto é constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Jarlias Passarin-ho):..._ Não apenas achei que·n.ão
se aplicava -já que estamos dialogando permita~me esclarecer, para não
prosseguir- ao dispositivo das minhas atribuiÇões~ porqUe-eSte Ü~m o Pr-essuposto de que cabt:ria ao :wtor a possibilidade de recorrer da minha decisão.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas aí eu lembraria a V. Ex• só a
título de ilustração por nossos Anais, que no caso o autor, que ê o Governo,
seria substituído pelo Líder do Governo, o nobre Senador Nilo Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Jarba> Passarinho).:..: Não o vejo aqui e não.posso, no momento, dar essa palavra a V. Ex'
O SR. HUMB~RTO LUCfNA .::_ Mas iein substitutos.
O SR. PRESII>ENTE (Jarbas Passarinho) nobre Sen:.Jdor R0b~rto_ Saturnino.

Concedo a palavra ao

O SR. ROBERTO SA TliRNINO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Qut:ro comunicar à Casa e nàO o faço sem um desgosto, sem am<irgura,
mas devo comunicar à Casa e aos nobres colegas que, a partir de hoje, me
desligo da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasíleíro.
Há razões de duas naturezas que me levam a_esta determinação, a esta
decisão. Uma das razões. é- decorrente de uma dívergênda Profunda -cofn o
meu antígo PartiDo, o-u pelo menos com a grande-maioria d6s meus antigos
companhdros. divergêricia com ielação à decisão -tOmada _com a incorporação, que, a meu juízo, se cOnstituiu num -grave erro._A idéia de formar-se
uma grande frente política, cujo único objetivo é coinbatú o Sisteffi·a, OU derrubar a ditudura, para ustlr a expressão que tem sido amplamente divulgada,
sempre me pareceu um grave equívoco. Acho, continuo a achcir, sempre achei
que o caminho para se implantar c _consolidar um regimedemocráticCI n-eSte
País é a Constituição; c a formação c o desenvolvimento de paitidos, dois,
três, quatro, não importa, partidos nítidos, com propostas nítídas. para solucionar, p-~Jra enfrentar os graves problemas com os quais esta Nação -vem-se
defrontando. (Muito bem.')
Mesmo neste período, que muitos não consideram ainda de transição, e
eu já considero um período de transição, embora marcado por es-ses casuísmos, por esses absurdos, por essas arbitrariedades, que todos nós da Oposição temos combatido, mas acho que, me-smo neste período, é necessário, é
absolutamente imprescindível que se configurem, queieíOrffiein esSes paiii-"
dos. que, com as suas propostas, com os seus projetas respectivos, vão ganhando adesões dt: setoreS determinados ·da sociedade e que se vá constituindo no· País a política de representação de interesses, que é a única política, a
única forma de atuaçi:ío política capaz de enraizar e consolidar uni. regime democrático.
Que ca.da P:.~rtido, além de suas propostas específicas para enfrentar os
problemas, combata o urbítrio, muito bem; combata a violência, muito bem;
combata os absurdos e os casuísmos que vêm sendo praticados, mas que tenham a sua proposta.
A meu juízo, o- PMDB, depofs da separação, ComeÇOu a ter "condiç'õ"es de
apresentar suas propostas. Não _era fácil. Havia iriCompreensão, iiivíá. 3. falia
de hi1bito, a falta do costume dessa prática entre nós; entretanto, todo um
grupo do Partido desenvolveu um enorme esforço;- fançamos a revista do
PMDB, que, diga-se de passagem, não foi muíto prestigiada pela DireÇão N3-cional, mas que, não obstante isso, vinha se expandindo, vinha se desenvolvendo e encontrando grande receptividade em muitos setores da yida política
do País.
-Lançamos documentos como este, numa das últimas convenções. "Esperança e Mudança", documentos que realmente representavam a proposta· do
PMDB, para a solução desses problemas gravíssimoS" que aí estãó.

Agora, com
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e5tã r!-ente-heterogênea que voltou a se formar,

voltando à-

qucl~ estúgioque se apefiOOu de "gelêia tieral", "que eia o antig0 MDB. inca-

paz de formular nada a não ser a defesa da Constituinte, que era a única proposta do MDB antigo. E lembro-me do esforço do nobre Líder Humberto
Lucena, em várias convenções do nosso antigo MDB, a querer que o MDB
formul_~ssc um projeto_ fiaci.9.!!i!_l!! era a_bsolu_tamente impossível, peliJ sua heterogeneid_adt:, pela divergência total Qe opiniões a respeifo de como enfrentar
essas graves questõe~ que aí _estão.
Acho, por conseguinte, que foi um grave erro, foi uma decisão emocional, lOmud_a em resposta ~_ÇI__ ubsurdo, à vio_lência dQ_pacotc de novembro, mas
que nem mesmo sob o ponto de vista eleitoral, r,~eujuizo, trará resultado!) fa- varáveis ao PP e PMDB. E por quê? Porque é claro que os votos da soma serão, obviamente, inferiores à soma dos _votos dos partidos separados. Há
muitos eleitores simpati.amtt:s _c_ repr~sentantes do antig_o PP que não se conformam com- a incOrporação e vão para-o_ PDS_, como há muitos votantes,
eleitores, simp<llizantes do antigo PMDB, que não se conformam com a incorporaçiío e vão cs_colher outros partidos de oposiçi'lo. E a nossa representação no Congresso diminuirá, certamente, em razão desta incorporação.
Assim. também, até sob esSe ponto de vista eleitoral, essa incorporação,
a meu juízo. foi um erro _e essa diverg~ncia marcou uma posição de permanência difícil, para mim, no PMDB. -Entret;mto, nobres colegas, quero dizer a verdade. Acho que neste instante, mais do que nunca, é importante que os políticos digam a verdade, e eu
devo dizer a verdade, que estu única razão não seria suficiente para o meu
desligamento: seria suficiente para que eu ficasse numa posição isola-da,
acabrunhada, dt:sc~:m_tcnte,_ çlesanimuda em relação à impossibilidade do meu
Partido formular algo de concreto, mas não seria suficiente para uma decisão
tão radical como a de desligamento. Mas há uma outra razão que se sobrepõe
a esta primeira que eu citei. Ê a minha inconformidride absoluta com a incorporação do PMDB-PP, no meu Estado, o Estado do Rio de Janeiro, que deu
a dominância. u ht:gemonia, o comando do PM DB, no Estado do Rio de Jlln.ciro.,-nCTchamado Grupo--('haguista, com-o qual nada temos a ver: um grupo
do qual sempre divergimos e se constituiu sempre no nosso grande adversário
naque!t: Estado.
Tem hoje o· PMDB. -'têm que i-eCOnhecê-lo OS compariheiros~ os nobres
coleg<t:), o GOvcillO--de-Estado- mais di!sprestigiadú- e desmOralizado destt:
País. Todas as pesquisas, c não é__uma só, todas as pesquisas de opinião que
têJ;ll sido feitus neste País, t:m várias oportunidades, a respeito de prestfgio c
desprestígio de govt:rnador, colocam o Governo do Estado do Rio de Janeiro
ila última posição. Nu t'i_ltima posição, por quê? Pela corrupção, pela inoper6ncia. pela subserviência oculta ao Palácíá do Planalto, enfim, por proces-sos
e: métodos que eu, pessóalmente, nü.o pásso de maneira algumo aceitar.
E f>eço uós meUS~intigos-companfidros de Bancada que, toda a vez que
f:.ihúeri-1 em -cúrrupç-ã-0, terihaffi cautela, tenham rriOderaçãO. Tenham cautela,
c tenham moderução!

O Sr. Emndro Carreira ~ Muito bem!
O SR. ROBERTO SATURNrNO ..:..·prõcun!m saber o que se russa no
DETRANdo Rio de Janeiro, procurem saber o que se passa na RIOTUR do
Rio de Janeiro. procurem saber o que se_ passa na: COCEA do Estado do Rio
de Janeiro, procurem-saber d<Js ligações do Governo do Estado do Rio de Janeiro com _a contravenção. -Eilfim, proÇU-rcbffi arlalisar, procUrem os pronunciamentos dos nossos Deputados do antigo PMDB, antes da 'incorporação,
até noven1br0 ào unO pa~<;sri:do, na Assembléia Legislativa, exigindo Comissões Parlamentares de Inquérito para apurar fatos que eles denunciavam e
que a Bancada do untigo PP, que era majoritária, rejeifava â constituição dessas cõmissões. Procurem saber disso' tudo. Procurem infOrmar-se bem para
ter mais cautel<J e mais moderação nas coloc"aÇões contra a corrupção do Governo FederaL
Finalmente. Sr. Presiden!e, não quero me alongar, mas quero também
fazer uma última observação a respeito da questão da incorporação no Estado do Rio de Janeiro que considero de impOrtânda transcendental, de importância fundam-entãl.
Tenho companheiros de riritigas -(utã.S, Companheiros respeitabilfssimos
para mim, que julgum siriceramente qúe, eiri nO fie da defesa da democracia,
nós deveríamos aceitar, como eles aceii-ararri-, iudo _isso: engolir a corrupção,
engolir o desprestígio, a inoperância, a desinoralização do Governo do
PMDB no Estado do Rio, para defender a democracia. Mais uma divergência
radical entre eu e esses respeitáveíS ccimp<inheiros. A meu juízo, não s_e defende a democracia fazendo aliança com a corrupção e com o pbpulismo barato, ...

l:J Sr.

E~·andro

Carreira·- M-Uito

benl!
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O SR. ROBERTO SATURN!NO- ... porque a corrupção e o populismo bawto desrespeitam, desmoralizam a idéia da democracia, aumentam_ o
que jã existe- o descrédito popular na imagem dos políticos- aumentam a
descrença, a completa posição de revolta da população, em geral, contra os
políticos que vão pleitear votos na ocasião das eleições: E aumenta também,
vejam bem, a predisposição do povo para, descrente dos partidos e dos políticos em geral, aceitaiem as chamadas soluções salvadoras ~ntre aspas, q_ue _não
têm partidos, que são personalistas, que são derivadas de carismas, de personalid<;~des carismáticas que aparecem meteoricamente, como grandes salvado~
res, c que, na verdade, muito pouco conteúdo democrático t~Ql. para não dizer que têm, sim, conteúdo profundamente antídemocrãtico.
Por todas estas razões, coi"lsidero também um grave equívoco esta posição de dizer:.se que t_emos que aceitar alianças como essa:, para defender a
democracia. Não, democracia se defende com coerência e serieâade, democracia se defende_ com projetas para enfrentar os problemas da Nação, democracia se defende com convicções muito profundas, que gerem o respeito dos
políticos e dos Partidos perante a opinião pública. (.Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra a Sra.
Senudora Laétiu de Alcãntara, para uma breve comunicação.
A .SR• LA ELIA DE ALCÂNTARA (Para uma comunicação.),- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Anteontem, dia !5 do corrente, submeti à ~!ta apreciação do Senado Fe~-
dera! projeto de lei que, alterando o artigo 370 do Código Civil, estende p di~
reito de adoção ao casal com mais de 5 anos de vida em comum, ainda que a
união não tenha sidO :J~galizada.
A respeito du matéria, recebi manifesto ao-·'-M:ovimeflto em Dere·sa da
Vida'' que, pelo seu o:1lto alcance social, cristão e humanitário, e pçrco~stituir
valioso subsídio àquela minha iniciativa, -desejo dar_çiênda dele ao Senado
Federal e .ao Paí!=..
MANIFESTO DO MOVIMENTO EM DEFESA_ DA VIDA
A sociedade perdeu a consciência da vida e não só é indíferente
à criai1Ça desprotegida, desamparada, como também a despreza
pela miséria e abandono em que_ vLve,
O consumismo desenfreado gerou esta sociedade em que vivemos, fechadu para a união e solidariedade, inteiramente perdida
para as coisas, alheia à dignidade da vida e à própria vida.
E a maior vítiina deste saCrifício deliberado da vidaconscien~e
é a críança abandonnda.
"Segundo cálculo da UNICEF, o _Brasi_l é um país onde ~-mor
talidade iitnintil tem_um __dos maiores índices do mundo e em mil
crianças nascidas vivas, 100 morrem antes de atingir um ano de idade.
Isto significa que a cada minuto morre urna Criança brasileira,
com idade inferior a um ano.
As causas básicas ou associadas são a· fome e a desnutrição.
"(Folha de São Paulo, 22 de março de 1981.)

"A 20 anos para o final do século, o País não tem dinheiro para
desenvolver programas mínimOs ri.à área sõdi:l.l e camitlha pa-ra-tiin
autêntfco beco sem saída.''~ o que diz um relatório"do movimento
em Defesa do Menor, de São Paulo.
Por estas_ e outras razões seiüimos ser chegada a hora de nós,
mães, tomarmos a iniciatiVa e daí está àascendo o MOVIMENTO
EM DEFESA DA VIDA que objetiva defender a vida da criança
abandonada, até qUe :i mesma seja iritegradá. ~ sociedade, pela
ADOÇÀO.
Nós, mães brasilelras, não somos rnl{es__ápenas dos filhos que
geramos mas também daqueles que se e:ncontram desvalidos, deM
samparndos, esquecidos, que morreram ontem, que estão niorrerldo
agora, que continuarão morrendo aos milhares pela fome, subnu~
trição e miséria, enquanto- permanecermõs indiferentes._
Sendo nosso objetivo o retorno à consciência da vida, temos
como pedra de canto do nosso movimento a_de(esa dª vi_da ~partir
do_ vent_re matçrno. pois, uma criança em estágio embrionário que
possa vir a ter a sua vida interrompida pelo aborto__é, sem sombra de
dúvida, urna criança abandonada.
A sede da vida, o ventre materno, não pode ser impunemente
violada. O amor materno é a força na qual são moldadas as ge~
rações. Vamos então estendê~lo a todos que o desconhec_em e care~
cem dele.
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Vamos trabalhar juntos cm uma só voz e em um só movimento,
EM DEFESA DA VIDA. (Muito bem!)
B~asília, 23 -d_e Janeifo d~_ 1982, Maria de Fátima Machado
Líder~- MOVIMENTO EM DEFESA~ DA VIDA

E. agor;.t, outra pequena comunicação, Sr. Prr'lidente e Srs. Senadores.
Hoje, o Jornal do Brasil puhlica qUe "Aviadora Recebe Homenagem".
âesta tribufül, em meu nome, em nome--da mulher acreana, quero JouM
var O. Anésia Pinheiro Machado e dax-lbe as nossas congratulações pelo sexagésimo aniversário do seu primeiro Vôo, realizado em 17 de março de 1922.
- Estu é a década mundial da aviação feminina.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem/)
D~lqui

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Dirceu Cardoso.

Concedo a palavra ao

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma expli~
cação pe:;:osoal, tendo em vista ter sido citado nominalmente pelo Senador Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Há um fato embutido no
discurso de S._ Ex' com_ uma referência a V. Ex' que não achei que fosse refe-rêncin nem pejorativa, nem ofensiVa ·e qüe serià, praticamente, o presSuposto
da defesa e não explicação pessoal.
Mus, se V. Ex• insiste, concedo a palavra a V. Ex~

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

~ O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, por oportl!nQ, apenas gq~J<!ria de fazer um comentário como Presidente da Casa
Te-m sido muito- comum peaírmos a palavra para explicação peSsoaL'E
desde que assumi a Presidência, tenho tido extremo cuidado para que essa
concessão seju feita adequadamente.
Aqui diz o inciso V do art. 16:
V -em explicação pessoal, uma só vez, por lO (dez) minutos:
a) enl. qualquer fase da sesSão, para esclarecimento de fato em
que haj? sido nominalmente citado na ocasião, em discurso ou a par~
te,Acho que o que acabamos de ouvir do ilustre Líder Humberto Lucena
foi a inversão, praticamente, desse dispostivo porque S. Ex' não se defendeu,
pois acusado não fora, mas, ao contrário, aproveitou a expliCação peSsoal
para fazer declarações que agora ens~jUriam ao própiío Senador Roberto Sa~
turnino, com toda razão, pedir a palavra, se o quisesse, para uma explicação
pessoal porque o objeto da expliciJ.ção- pessoal do Senador Humberto Lucena
foi o agravo ao sen-ador Roberto Saturnino.
Isto nos coloca numa posiçãO difícil, regimentalmente. Ainda que S. Ex'
tivesse o cuidado de dizer "'com todo o respeito e com a maior consideração",
Até me lembrou um pouco um quadro que já vi na televisão: "com todo orespeito", mas se vai avançando em alguns conceitos.
Então, eu pediria qUe nos a tivéssemos exatamente ao texto do Regímen~
to e uo seu espírito. ~
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso, inscrito como está, para uma breve comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação, Sem revi~~o dq
orador.)_- O Brasil, sába,do último, às tantas horas da tar-9-e, entrou na era
nuclear ao movimentar sua primeira usina nuclear, Angra -1, Construída pela
Westinghouse, em Angr_a dos Reis, fora do Acordo Nuclear BrasiiM
Alemanha, e que iniciOu seu perÍÕdo de cdticalidade.
Pela primeira vez no País, o excitante e moderador ao mesmo tempo,
m_o_yimentou o primeiro nêutron que partiu o primeiro átomo e ge-rou a primeira partícula de calor ou-a primeira quantidade_ de calor.
Assim, o Brasil, às tantas horas da tarde de sábado, entrou com o primeiro período de criticalidade de Angra I na fase nuclear como futura potêilcia
nuclear do mundo.
_
___
Hoje, às 16:40, o_ilustre Relator da .Com}ssão Parlamentar de Inquérito,
erit_f_egou-rne aqui,
plenário, cOnclusões do relatório.
relatório é volu~
inoso, o relatório pesa uma aríoba, o relatório vai demandar dias e dias de
leitura, dias e noites pela madrUgada adentro para tomarmos conhecimentodas Jongas dissertações, das longas pesquisas, das longas conclusões do i.luSire
Relator. Portanto, eu tive conhecimento, há quinze minutos atrás, deste relatório apresentado pelo ilustre Relator Senador Milton Cabral. O relatório,_ no.
final, apresenta c~nclusões e informes. Com a finha geral do re\atório, nobre
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Senador, eu estou de acordo, mas estou em desacordo com muitas das conclusões de S. Ex~"
Como membro du Comissão Parlamentar de Inquérito, devo declarar
que o Senado ganhou na fi.uinha, mas vai perder na farofa. Este é um ditado
da filosofí<I andeja das rua-s da miriha terra: "Ganha na farin-ha mas púde na
farofa".
Aqui nós temos dezenas e de..wnas de conclusões, a que S._ Ex• chegou,
muitas das quais, nobres Senadores, cm desacordo com aquilo que se apurou
na Comissão Parlumentar de Inquérito através de dois anos de trabafho, ouw
vindo as maiores personalidades d-0 Pais em e-rlt!igia nuclear, os diretores das
grandes companhias interessadas no assunto, físicos nucleares de várias uníw
versidades, c até_ o maior físicO nudear, hoje, do mundo, e-m-ffiathia de enriw
quecimcnto de urfmio, o Professor Becker, que se deslocou da Alemanha para
aqui prestar suas declarações e suas informações na COmissão Parlarri.entar
de lnquéríto. Em face disso tudo, e além diSso,- dO- depoimento de Outras auw
toridadcs no assunto, especialistas em energia nuclear na Alemanha-e na Euw
repa, a Comissão cht!ga ·a suas conclusões.

cnpacidade de 632 m_il quilowatts; no fim do mês atingirá a 5%, para daqui a
meses chegar a 30% apenas, Sr. Presidente, depois de 11 anos de construção.
Levou tanto tempo e, n~_ fim, não vai gerar a-capacidade nominal da sua turbina e do seu aerador. V~i gerar apenas 30-%, porque oS üocadores de calor
da Wc.stingho~se revelam o:;; meSmos de"rellos das Usinas da Suécia, da Alemanha c dos Estados Urlidos, que deránl defeito e vazaram entre o circuito
primário e secundário de água qUe pode ocasionar um derramamento sério
com comprometimento irremediável da usina.
-sr: Presidente, qUero, por-Úl-rito;-_p:l~ticfpar, jã (j_ue estamos _vivendo os últimos meses da nossa atuação riO Senudo-, e posso dizer que participei da hora
em que o Br<.lsil entrou na Erá AtômíCi1: em ·que a -excitaçãO da água dentro
do reutor, Sr. Presidente, bonibarâeou o primeiro átomo, gerando a primeira
carg<._I de calor, que vai passar ao _cirCuitO sec~ndário da água, que vai ferver a
30Q g_~aus, sob !5?_ atmosferas de p~e~sã~--~- vai ~~vimentar a turbi~a e o ge.rador, motiva_ndo a primeira ge~ação_de eletricidade produzida por uma u~ma
nUclear em nosso País. Participei -dessa hora, lutei numa Comissão Parlamentar-de Inquérito e-estou aqui no Senado faZe-ndo esta histórica cOmunicação.

Dt!vo salientar que coube ao ilustre Relator Senador Milton Cabral um
trabalho exaustivo, um traiJalho que demaridou mc!ses -e meses de Profiada
leitura e pesquisa de dados e informações; de alguns que nunca foram prestados pelas autoridades das companhias interessadas e que só poderemos arw
rancar através de uma auditoria do Tribunal de Contas da União. É assunto
secreto que o Governo mantém em confidencíãi, em SecretO, e que o povo igw
nora.
Eu não tive tempO--de ler as-conclusões. Elas são várias, quase uma centena delas, através de quarenta e seis páginas datilografadas, com alguns centímetros de altura de relatório, com uma arroba de peso.
Portanto, quero testemunhar também a minha admíiação pelo trabalho
do ilustre Relator Senador Milton Cabral que, através de dias e noites pela
madruguda adentro, muitas vezes disse-me ele - varou as noites e entrou
pela rnadruguda, para pesquisar essas declarações_, esses estudos e esses informes.
Portanto, Sr. Presidente, declaro que li aqui algumas páginas, em 20 mi- ·
nutos li o relatório e éSfou de acordo com a linha geral dele mas contrário a
muitas· das suas conclusões.
·
Contrário pelo seguinte: tive no último'ano de funcionamento da Comissão, seiscentas intervenções. FuJo Senador que mais atuou na Comissão Parw
lamentar de Inquérito do Acordo Nuclear BrasilwAlemanba.
Como sabe S. Ex' ouvi autoridades da AIEA em Viena e contrarief o
pensamento delas com as nossas observações. Fui eu, em Viena, na Áustria,
contrário às conclusões daquela Comissão e tenho uma carta-reSpC)stá do físico russo que dirigiu aquela Comissão.
Também contrariei o pensamento da K WU na Alemanha, no seu quartel
general, em Boon, no seu e'difício sede, e manifestei o nosso pensamento na
França, no Lc Creusot, quando visüâVamos aquela grande usina construtora,
onde estavam 12 usinas em conclusão, 10 no meio do trabalho e 11 ou 15 iniciando sua construção.
Aiiida m3is, Si'. PTCSidente e Srs. Senaâ6res, disse na KWU, na Alemaw
nha, que nós estávamos lá, nós membros da Comissão, não como visitãntes,
mas como fiscais do emprego do dinheiro brasileiro na construção dessas usinas_. Nós,íamos fiscalizar o que tinha feito a KWU da Alemanha com o pobre
e rico dinheiro do nosso pobre País.

(Muito bemf}

Essa atitude foi condtnada pela ARENA de então, que se retirou da reunião, porque- eu tinha sido atrevido com o Sr. Vice-J\ilinistro d_e IndúStria da
Alemanh<.t._Mas eu disse: Não vimos como visitantes, vimos corno fiscais do
País, para ver o que fizeram os alemães com -o dinheiro do Brasil. A Nação
mais fica ei1trou com meiiõfj)ircentual, a Nação mais pobre entrou com 70%
dos recursos do fundo do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
Não disse aqui na Coillissão do Senado, Sr. PfeSídenle, não dísse aciui
entre brasileiros, dissewo entre alemães, no quã-rtel gCiieraTâ8. K. WU~ ria Alemanha, como levantei também essa suspeita na Assócia-ção lnlerriaciõrial de
Energia Atômica (AIEA), Departamento da ON_U, em Viena, onde lá tamw
bérn condenei a construção de urna usina que tem mais de l.600.est<i.c'as, dé 42
metros de média, sobre as quais colocar-se-ia um relóg"io de-alfã senSibilidade,
que é uma usina nuclear.
Portanto, Sr. Presidente, com estas declarações quero cumprimentar o
ilustre Relator. O trabalho foi exaustivO. Poucos Seriadores poderiam ter a
paciência beneditina de perquirir;- pesquisar e se ipr&fliódãi' nlsso~--p-ãrã: â3.r
como resultado milhares de páginas, com centenas de conclusões e com quase
50°Pflginas-de concluSão final.
-,
·
··
Quero cumprimentar os meus comparil1Cii-os- de-- c6n1íSSão~-POrque-hoje
comemoramos as primeiras horas em que o Brasil acaba de entrar na Era
'Atômica, quando a energia de Angra I começa a gerar os primeiros 3% da sua

O SR. PRE:SIOENTE (Cenoii Vargas)- Concedo a palavra ao nobre
Senador PaUlO BfosSard, para Uma breve cOinunicação.

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (LenolrVa-rg:is)- Esta Presidência lamenta profundamente não ter podido conce~er os apartes a todos os colegas que, amigos de Coelho de_Souza, o grande presidente da Comissão que elaborou a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não pudesse colher todos aqueles testemunhos c todo_aquele apreço ao discurso formulado pelo nobre Senador Paulo Brossard.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Milton Cabral, para uma breve comunicação.
O SR. MILTON CABRAL (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hojt:-, com grande satisfação, tenho o prazer de entregar ao Presidente
em exerCício da Comissão P<J.rlamentar de Inquérito do Acordo _Nuclear,
nobre Senador Passos Pôrto, o Relatório que tive a responsabilidade de redigir. São 9 volumes, Sr. Presfdene. O 19 trata da instalação e desenvolvimento
dos trabalhos, vistoria, os acontecimentos naquela Comissão. O II Capítulo
refere-se aos aspectos conjunturais da energia, desdobrados em 2 volumes,
um apreciando a conjuntura interrlacional, para esclarecer que a questão nuclear não é uma questão brasileira, mas é um problema de todos os países industrializados e que hú uma tendência universal a respeito dessa questão. E,
partindo da conjU-ntUra iflternacionúl, nós caminhamos para a conjuntura nacional, que é o Volume 3, procurando situar essa nova forma de geração de
energia para a produção de eletricidade, faze~do uma análise de todas as demais fontes energéticas existentes no País, para possibilitar, a quem estude
e··;e relatório, u compreensão do papel da energia nuclear, face o contexto
ene!'gé~ico.

O T<>-rceiro Capítulo refere-se à política nuclear; e no Volume 41"', fazemos
uma .an{Jiise dos precedentes, desde Getúlio Vargas, em 1945, até Ernesto
Geisel, desde ql·ando surgiu a energia nuclear no mundo, através da explosão
atómica no Japlío, quãndo_o_ Mundo tomou conhecimento da existência dessa
fonte energética, e_O qu-e foí"fdto-eol-todOS Os Governos daquela época, atê o
.an.lec.C.ssor do Pi'eS:id~n-te João FíiU:eiredo.
_E do III C~J?jtulu,~i!!~·-.!!_;~_!!_do ~-~-_E~Iítica nuclear, no Volume 5~"',
apreciamos os acontecime_ntos mms recerites, já na Administração do Presidente_João Figueiredo, aborC.:ando os Acordos, Tratados e Convênios, quesw
tU o dtl Tr~nsferêncla de Tecf10i0fiia, USClüestões.rdativas· à Saúde, Meio amw
biente e Segurança.
O IV Capitulo rCfere~Se ao PrO-grama NuClear, à execução da política nuclear.
' -- No Volume 6~' aprecíamoS a ciUCStao da localízação da Central Nuclear
hora -ém cxt!c_UÇW~· Çiue.loi uma dãs- recOmendações específicas da solicitação
fcitu neste plenúrio, quando um grupo de Senu':!ores entendeu de pedir a
constituiçãO -desta Coi"nis-si10 ParfilinCnltli- áe-IriqUéríto. E fratãrnos da construÇ;Yo d:.L Usina de Angra i.
-Aii-lCi<.l rlCstC"J\.' cãPítUfO de-·PfOgram·a ·N-Uclea .. · abOrdamos- as questões
relativas i). L'OJl_struçào de Angra 2 e _3; que constam do Volume 7~"'.
- E. aind:ã 1lo_-Pfoirama--Nuclear:iiô..VOtúrriC.2< abordârnos as questões
relativaS ·à-ApiTC:.i.;UO-da reC-fiOfogía, RecurSOs H·urnanos, Salvaguardas, Garantia de Qualidade e Custos.
E, _finalmente. o V Capítulo refere-se às conclusões e recomendações.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, são 1.079 páginas, são 94 conclusões e 21
recomendações. Nós temos a esperança de ter atendido, rigorosamente, todos
os detalhes solidtados neste Plenário, por ocasião da criação da Comissão
Parlamentar de Inquêrito.
Evidentemente que a Comissão irá apreciar o tl'ãbalho - vamos ter que
debater- e, acredito cu, que quem se der ao cuidado de_estudar detidamente
este relatório e as conclusões, creio que vou ó_bter uma opiniãO Unânime da
Comissão.
Estou endereçando ao Senador Passos Pôrto uma carta que diz o seguinR
te:

Daí, Sr. Presidente, achar por bem solicitar a V. Ex.'" a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do bem lançado artigo do nobre jornalista_ Esaú
Carvalho, cearense de nascimento e brasiliense por adocão, por ser nesta Capitul que exerce com proficiência a sua profissão. (Muito bem!)

Ofício n' 80/82

Das suas festas de cultura, o Ceará destaca amanhã a comemoração dos
90 anos de fundação .da Tipografia Minerva, circunstância que me faz
lembrar um fato especial: qu3ndo a Orquestra Sinfônica do Estado de S. Pau- .
10 esteve erri FOfütlezu, em julho último, passeí, com o meu filho, o Maestro
Emílio de César, pela sede daquele estabelecimento industrial, e, com natural
salidade, d-íSse~Ihi ter sidõ-ali, na- Rua- Sàfão do Rio Branco, 788, naquela
gráfica e edítora, o meu primeiro emprego, em 1938, como chapista. Saí ii eti,
naquele ano, da Escola de Aprendizes Artífices, hoje, Escola TéCnica Federal
do Ceará: Lá aprendi o ofício com JOrge Ra{phi -e Antônio Camarão, e tinha
f~i~o um estágiO l-~pu-xando linha" na oficina de O Estado, matutino que vem
resi.Sfindo-ao tempo servindo à Causá do Nordeste. Em viagem anterior,
com a Orquestra Sinfónica Brasileira, dera eu a mesma informação a ou_tro
maestro da família-. este jã famoso, o meu innão Eleazar de Carvalho. Curioso que ambos fizeram em épocas diferentes, comentário semelhante: elogiâvel
manter-se a tradição da tipografia até o prédio, quando qualquer outro pensava logo em aproveitamento mais rendoso ·do terreno, tão central, onde cabe
um bÕm edifício.

"Brasília, 16de março de 1982.

Senhor Presidente da CPI do Acordo Nuclear:
Em cumprimento à minha tarefa de Relator da CPI criada pela
Resolução n"' 69/78, passo às mãos de V. -Ex.', com especial satisfação, o RelatórioJinal dos trabalhos de$epyolvidos ao longo desses
3 anos e 5 meses.
Cabe ressalvar, desde logo, que este Relatório, em seUs 9-vOlumes c com uma variedade de assuntos e questões abordados, poderã
conter alguma falha, inclusive possíveis erros de datilografia. EntreR
tanto, tais elementos não afetam a essênCia das conclus_ões _e recomendações.
Devo ressaltàr que, do longo tempo consumido nos trabalhos
da Comissão, cerca de 15 meses forain por conta da i:'edação deste
Relatório. Mas isto não constitui fato anOtirial. A primeira CPI, na
Câinara dos Deputados, sobre a Política Nuclear (de 1956) precisou
de 3 anos para que o Relator, Deputado Dagoberto Salles, concluísse seu trabalho. A segunda CPI, também na Câmara dos Deputados, tendo como Relator o Deputado Aureliano Chaves, trabalhou
4 anos (de 1965 a 1969). Nos Estados Uni_d_qs,_uma ComisSão de técnicos precisou de 4 anos e gastou US$ 4 milhões para opinar sobre a
segurança dos reatares nucleares. Portanto, os ~anos e 5 meses para
a CPI do Senado Federal não é um -pra-zo- exti'aor_dinário.
Procurei interpretar oS fatos utilizando-me exclusivamente da
observação pessoal dos relatórios e _correspondências oficiais do
Governo e de suas empresas, dos depoimentos nesta CPI, dos debates no Congresso Nacional e na imprensa nacional e estrangeira,
além de relatórios publicados por órgãos de classe, cientistas e especialistas no· campo nuclear.
Os documentos conseguidos pessoalmente por este Relator serão entregues à Subsecretaria de Arquivo do Senado Federal para,
juntamente com o acervo da CPI, poderem ser consultados livremente.
Espero, desta forma, ter correspondido à expectativa de todos
os que confiaram na minha isenção e empenho em conhecer a verdade dos fatos e, resumidamente, torná-a disponível a todos os
mem bras desta Casa.
Colocando_-m~- à inteira disposição de V. Ex• e demais
membros da Comissão para ·quaisquer oUtros esClarecimentos,
aproveito a oportunidade para exaltar o excelente desempenho dos
meus pares, seja na presidência- dos trabalhos ou na dedicada participação de cada um, sem o que não teria sido possível realizar este
Relatório, com a abrangência e profundidade necessárias ao atendimento das finalidades que motivaram a criação da CPI".
Era o que tinha a infoi"Inã:r, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Transcorreu na data de ontem um evento muito agradável para o Ceará:
o nonagésimo iriiVei'sârio da fundação de uma importante gráfica cearensea Tipografia Minerva, iinplantada pelo bem sucedido industrial conterrâneo
Assis Bezerra, de saudosa memória, que a adquiriU de sua verdadeira fundadora - a viúva Gualter, ainda, na era primitiva da impressão.
Tradição de estabelecimento, cuja vida tem acompanhado a cultura alencarína, lançando escritores que ontem como hoje honram a literatura brasileira, tal o prestígio que os Seus nomes grãiijeãtám nas letras nacionais.
A Tipografia Minerva faz parte da n_ossa_His_tóri_a, como bem o diz o jornalista Esaú Carvalho, no seu bem lançado artigo publicado no Caderno Cultural do Jornal O Povo, de Fortaleza, de domin_go 14 de março.
O edifício onde funciOn-a, guarda as antigaS linhas arquitetônicas de uma
civilização que hoje está beirando os 100 anos.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
EM SEU DISCURSO:

o SR.ALM!R PINTO

Mi-n.erYa__ é _t~adiçãO-"~ã--C~-Itura ciarerise

Esaú A. de Carvalho

e

Torna-se dessa forma, notório ser hoje a indústria implantada por Assis
Bezerra, desde que a comprou da viúva Gualter, uma tradição no Cearã, inclusive no prédio, que guarda um estilo da época, embora de escola arquitetônica não tão definida. Tradição de estabelecimento cuja vida tem acompanhado a cultura cearense, lançando escritores que hoje são nomes de nossas
letras e sendo o nascedouro çle tant.is PúbiicaçõeS onde se debatiam os
problemas do Ceará e do Brasil. A tipografia faz parte da nossa Bistória, com
seu prédio antigo, completando quase um século de vida preciosa ao povo.
Durante o períOdo em que atl trabalhei cuidei por muitô tempo da revista O Apostólico, dos- Padres jesuitas, de- Battiritê. Era a época em que o cha.:
pista fazhi. a diagrainação de rneinória e a exeCutava na paginação. Vinha o
material da velha linotipo, com sua composição tão quente que mexia com os
nervos do Laura, o ajudante_ çlo linotipista, este, um mestre que sabia trabalh_ar _na primeira máquina de compor chegada ao Ceará. os- títulos eram compostos na caixa, em técnica manual, com tipologia tradicional, mas sempre
modernizada. <:ada vez que a Tipografia Minerva comprava novas fontes de
tipo, nos diversos corpos de uma ou mais famílias, ressaltava-se a preocupação de atualizaçãâ-iül arte -de Gutemberg.
Sempfe estive à vo-rl1ade em qualquer" Serviço que fazia. pelos recursOs
materiais de que dispunha fosse a chapa de uma fatura, um· cartão de visita, a
composição de um receituado ou as pãginas do Monitor Comercial, permanentemente a meu cargo. Ou ainda a coleção toda ela da obra de Do~ingos
Barroso. emérito professor, para o seu curso de Geogi'afia intitulado do Brasil para o Brasil esta coleção de sete volumes didáticos me deu· muito trabalho, mas saiu algo sígnificritivo em artes gráficas, à época. Também Domingos Barroso, que era meu professor, à noite, no Liceu do Ceará, estava sempre na oficina, acompanhando a elaboração de cada página que deveria ficar
rigorosamente segundo a concepção pedagógica que estruturara. E ele o conseguiu, gra-ças a riqueza -de material da tipografia.
A-prOpOSitO, se -hoje escrevi alguns livros, o que primeiro publiqueí, na
verdade, foi um catálogo da Tipografia Minerva. Para este catálogo contei
com a total liberalidade de Caubi Bezerra, e pude selecionar muitos pensamentos, de autores os mais diversos, além de aproveitar os meus próprios. O
acervo tipográfico de cada um era grande ~ cada famflia de tipo oferecia a
possibilidade de várias (t3_M:S.
As impressões que estão aí não passam de reminiscências, as quais ao lei-·
tor certamente pouco in-teressarão. Mas é bom dizer-se que foi desse trabalho
n_a Tipografia Minerva, compondo obras alheias, que tornei-me revisor de
provas e depois redator degrandes]ornais do Rio de Janeiro e de Brasília, deR
dicado a_o__setoi' político. Basta citar O Globo,_ a Tribuna da Imprensa, A Noite,
OMundo e o Correio Biaziliense. Se visitei todos os Estados. do Brasil e, praticamente todos os países do mundo, o fiz em função desse trabalho de repórter. Não é possível esquecer que tal despertarnento se deu na Tipografia Minerva, e, depois em O Povo, corrigido em cada matéria estudantil que escrevia, por Paulo Sarasate, então secretário do jornal (1942).
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Assim era a TípOgrafia Minerva que conheci, ten'do à frente a Seiei:ddade
de Caubi Bezerra, assistido pelo Dr. Assis, já no fim da vida, mas de uma
ação incorrium. A serenidade de Caubi se contrapunha à eficiente "afobação"
de Antenor, e, num certo mado, era sempre corroborada pelo 'sorriso meigo
de D. Enedina. A filosofiu.,.dc trabalho de Assis Bezerra e sua forma especial
de tratar os operários permitiram a criação de_uma mentalidade singular que
unia patrões e empregados. Não sei, com tantas greves que hoje verlloS~-inspi
radas, nas mais diferentes reivindicações, se ilãó Seria bom reviver o espírito
de Assis Bezerra. Se ele conseguiu implantar essa filosofia foi porque ele mesmo a praticou, nas ati v idades iniciais de sua indústria, quando se dividia entre
a administração e a participação no trabalho técnico, fazendo dupla com o
seu único tipógrafo José Flaminio Benevides, em jorn~t_~as diárias que_ se ini:
ciavam com o sol e só terminavam às nove da noite. Mas tudo is_so ainda permanece, pois o filho Caubi Bezerra ainda se mantém à frente da empresa,
com a mesma inspiração inicial, que a transmite ao filho atual diretor Pedro
Jorge Furtado Bezerra, e ao sobrinho, outro diretor. Paulo César de Lima
Furtado.
As artes gráficas,- hoje em dia experimentam muito progresso. Nada é
mais surpresa para quem lida no meio. Os tipos móveis de Gutemberg duraram 450 anos, o que ê muüõ teriipo para uma invenção_ manter-se viva. Hoje,
com a adoção do raio Laser, já se-obtém a impressão simu~tânea de material
grãfico, em preto e branco ou em cores, em qualquer uma das grandes cidades
do Brasil. A Gazeta Mercantil, matutino econômico de S~ Paulo do Deputado
Herbert Levy, é pioneíro- neste processo, imprimindo edições diárias simultaneamente no seu Estado, no Rio e em Brasflia. O processo desenvolve-se a
partir d<l "leitur<l" de um original a ser impresso que _é convertido em sinais
lógicos que siío transmitidos através de freqüência de vídeo de televisão, via .
Embratel, para uma ou mais unidades receptoras. Estas executam o processo
inverso, sensibilizando um filme ou diretamente a matriz pára impressão. Ao
mesmo tempo no local da transmissão, é sensibilizado filme idêntico ou a
própria matriz para impressão. Na .. leitura" do original é usado raio Laser,
visível de bajxa potêllCia e na -senstl5ilização do filme ou da matriz é usado r:;tdio Laser ultravioleta de alta potência.
Costumo perguntar aos colegas dejorJ"!al:. quanto _tegtpo du.rarão_ o pro~
ces.so eletrônico de composição e os recursos modernos usad_os no campo da_
impressão? Vive-se uma fase de transição n:;is artes gráficas. Aos alunos no
Curso de Jornalismo da Universidade em que milito,_ em Brasília, tenho que
ensinar ambos os processos. Os tipOs móveis de Gutemberg ainda estãO vivoS
por aí afora. Por isso, nesta transição, tenho de falar aos alun_os do inkTO--de
minha vida profissional da Tipografia Minerva, e como esta progressiSta empresa de Assis Bezerra, em plena Fortaleza, acompanha o desenvolvimento
dessas técnicas e vai pussando dos processos rudimentares para a modernização eletrõnica, com a chamada composiçãO"''fria". É o sistema "off-set" de
impressão, já usando a unidade alemã GTO.
Logo que me iniciei na Tipografia Minerva. eu não entendia muito de
editoração. Na Escola de Aprendizes ArtífiCeS cheguei a COmpor livros em
composição manual, mas o meu aprendizado não iria além desse estágio. Na
casa de Assis Bezerra, porém, encontrei togo ao chegar, em fase final de
edição, um livro de Beni Carvalho. De Florete e de Luvas, do qual ainda tenho um exemplar. Muitos outros_já haviam sido editados. Entrosei-me nesse
mister e só então pude acompanhar a mecânica da editoração, depois melhor
vivida no Rio, ao tornar-me revisor da Editora Jos~ Olympio, sob a orientação de Adalardo Cunha.
A Tipografia Minerva é mais do que uma casa de obras comerciais: é
uma editora servindo a cultura do País. Mais do que um simples estabelecimento industrial, é um elemento viVo que chega aos 90 anos praticando uma
filosOfia de brasileirismo, de honestidade, de trabalho de humanidade, de cultura,_ de espirítiralidade inSpirada por um homem que foi temente a Deus e ficou incorporãdõ- a-História· do Cearã: FranciSco- ASs1s- Bezerra de Menezes.
Antevejo as comemorações do centenário da: Tipografia" Minerva, certamente no mesmo prédio, com aquela imponente ortografia de 1892, em seu
pórtico e ainda mais modernizada tecnicamente, pãra tada vez melhor servir
a cultura. Sobretudo, oferecendo algo transcendente, que será a lembrança do
passado como uma ponte para o presente, numa projeÇão perman-ente -do _futuro, do futuro do Ceará cheio de glóríás, de um Ceará que vive a -süa gfande
oportunidade do desenvolvimento, e que é uma estrela de grandeza sem par
na paisagenY nordestina, tão sofrida mais tão pródiga.
(Esaú A. de Carvalho é jOrnalista, escritor e profe.ssoi de ComunicaçãO
Comparada e Jornalismo Impresso em Brasriia.)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Conceao a palavra, para uma
breve comunicação, -a:o nobre Senador José Líns.

O SR. JOSt LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN·
TREGUE À REVISAO DO ORADOR. SERA PUBLICADO POS·
TERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
-Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Parente--Alberto Silv<l- Helvídio Nunes- Nilo Coelho:-- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Jutahy Magalhães- Luiz Vi3.na- Amaral Peixoto- Hugo Ramos
- Murilo Badaró_- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mendes Canale- José Richa- Evelásio Vieira -_Jaison Barreto- Lenoir VargasPaulo Brossard - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDEf\TE (Lenoir Vargas) que será lido pClo Se (9-Secretário.

Sobre a mesa, requerimento

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 41, DE 1982
17 de março de 1982.

031 /82/CPJAM

Senhor Presidente:
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução nQ 03, de 1979-SF, caril o objetivo de. apurar a "Devastação da Floresta Amazônica e suas implicações'', venho pelo presente, solicitar a Vossa Excelência a-prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias do
prazo concedido a este órgão que se encerrará no próxim-o dia 20 do corrente.
Outrossim, esclareço, que tal pedido se justifica pela alta relevância da
matéria ora sob exame nesta Comissão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração.- Evandro Carreira, Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vaigas) ___: D prazo da Comissão Parlamentar d6 Inquérito ficá prorrogado até o dia 17 de outubro de 1982.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a mesa, requerimento
que será lido pelo Sr. {<:>-Secretário.

.t lido

o seguiiae

REQUERIMENTO N• 42, DE 1982

S()licita a constit~içã~ de C_ç.missão Especial destinada ao estudo
dos atuais problemas da Pre"·idência Sodal e medidas governamentais
. c,onsubstandadas no Decreto-lei n<? 1.910, de 1981.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal.
Nos termos do Regimento Interno, arts. 75 a 77, requeiro a constituição
de uma Comissão Especial, composta de cinco (5) Senhores Senadores, para,
no Prazo de cento e vinte (120) dias, estudar e sugerir soluções, se for o caso,
para os atuats-problemas da Previdência Social, bem bom o tias recentes medidas tomadas pelo Governo no tocante ao aumento de suas fontes de custeio
(particularmente do Decreto-lei n9 1.910, de 29 de dezembro de 1981).
Em 8 de janeiro, anunciamos nosso propósito de requerer a constituição
de uma Comissão Especial do Senado Federal, que examinasse, em profundi~ade, as causas da situação desoladora da Previdência Social e sugerisse ao
Congresso as medidas que _se fizessem oportunas, inclusive para conter os
efeitos desastrosos do Decretq-l_ei_n., L2.IO, de 29 de dezembro de 1981. Tal diploma, editado pouquíssimo tempo depois d_e o Congresso haver dado solução diferente para a me-sma questão ali enfocada, equivale a um verdadeiro
""atropelo'' sobre a autoridade e autonomia do Poder Legislativo.
Como se recorda, os problemas financeiro-s da Previdência Social levaram o Governo a enviar ao Congresso, ano passado, Mensagem onde procurava, através de restrições aos aposentados, recolher recursos destinados, ao
que se dizia, a cobrir já então existentes.
Dada a reação encontrada no Congresso Naci.onal, por pressão das entidades representativas dqs aposentados em todo o Brasil e pela posição de intransigência dos padamentares, foi modificado o caminho para angariar esses
re<::urso-s e autorizado o Poder Executivo a penalizar, com mais altas taxas, os
produtos que fossem julgados supérfluos.
A lista desses produtos, inicialmente anunciada com mais de 140 títulos,
transformou-se em apenas algump.s poucas dezenas, estranhamente incluindo
alimentos para animais e excluindo bebidaS cigarros.
Para surpresa geral, entretanto, com o Congresso em pleno funcionamento, -eni virludê: de c6i1v6CáçUo do próprio PÓdÚ Executivo, o Governo
determinou o aumento da taxa da Previdência Social, de 8 para to%, cOnfárme _o Decreto n9 1.9 tO, ~e 29 de dezembro de 1981 (decreto-lei, melhor dizendo) que, aliás, não se omitiu -de "premiar" os aposentados e pensionistas,
--taxando-os entre 3 e 5%.
-
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Inexplicável se mostrou il atitude governamental, principalmente porque
mais uma vez buscou suprir deficiências adniTriistrativas trãnsferindo-se os
seus .. õnus" para setores invartavelmente mais sacrificados.
De o_u_tra parte, embora a administração da previdência tivesse passado
quase todo o ano_ de .1981 a levantar fraudes e anunciar a descoberta de .. rombos", o que se constatou é que _em nenhum caso essas fraudes e esses .. ro_mbos" foram tão vultosos que explicassem convenientemente o volumoso udéficit" e ineficiência da instituição._
Aqui oportuno lembrar que, enquanto o Congresso autoriza taxar produtos e mesmo enquanto o Governo _desrespeitava a· solução dada à questão
pelo Congresso, mandando aumentar contribuições, irtclusive de aposentados
e pensionistaS, pai'a ·carrear amplos recursos para a previdência, nenhuma
medida foi tomada no sentido de diminuir OS -notoi'lairieil1e- altos custos de
sua máquina administrativa, na qual estã concentrado, talvez, o maior número de funções gratificadas de todos os Ministérios e Oh de tantas pessoas estranhas aos quadros ocupam altos postos, recrutadas fora da própria administração e com prejUíZo para numeroSos funcionârios capazes.
Tem o Congresso, particularmente o_Senado, por isto mesmo, o dever de
realizar amplos estudos acerca dos propalados problemas por que estã pas~
sando_a Previde:ncia Social e, se for o caso, oferecer-lhes soluções, agindo pelo
meio regimental disponível, qual seja o da constituição de Comissão Especial
Mista, nos termos do disposto no art. 75, c, complementado pelos arts. 76 e
77, todos do mencionado Regimento Interno.
Sala das Sessões, 17 de março de 1982. - Nelson Carn~irg._
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- De acordo co:n o disposto no
§ 29 do art. 76 do Regimento Interno, o requerimento será despachado à co~
missãO permanenre em-Cuja competência regimental se compreende a matéria
a ser estudada pela ComiSsão Especial que se pretende criar.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- EstJi encerrado o período destinado ao Expediente.
PassaRst: à
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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 Justfça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-:-: de _Legislarão Social, fa:V6rável; e
~-_de- Finança.;,: faVOráVf:I 4_
Votação, ein priineiro turno~ do Projeto de Lei do Senado nl' 164, de
1981.__de autoria do Senador Luiz Vi,ana, que declara o Marechal-do~Ar
-EdUardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, téndo
-PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e- Justiça, pela constituciOnalidade, juridicidade e, no
-mérito, favQiáVel, iioS termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educarão e Cultura, üivorável áo substitutivo da Comissão __ de-_
Cán~títuiç'ão· e Justiça.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 352, de
1978, de autoiía do_ Senador Accioly Filho, que dispõe sobre_ a ação de alimerHos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
....:... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.
6
VotaçãO, eri1 primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n~' 255, de
1980, de aUtoria do Senador-Nefs-oit -Carneiro, que acrescent.:i" 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 nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
~ de Constituirão e Justiça, pela ·constitucionalidade e juridicidade;
-de Legúlarào Social, favorável; e
- de-Fiiiafzças, favorável.

ORDEM DO DIA
Sendo evidente a falta de ••quorum", em plenário, vou suspender a sessão por cinco (5) minutos _e acionar as campainhas, aguardando "quorum"
regimental para votação.
Suspen:w às 17 horas e 50 minutos, a sessão é r~aberta_ às 17 horas e 55 lirfuutos.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Estã reaberta a sessão.
Persiste a falta de número em plenário.
Nestus condições, as matérias constantes dos itens n9s. I a 6 e 8 da pauta,
pendentes de votução, deixam de ser submetidas a vo~os, ficando sua ap_reCÜ.lção pura a próxima sessão ordioáría.
São os seguintes os iten.~ .cuja dpredctrão é lldiada

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara -ri9 114, de 1981
-Complementar (n9168j80- 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 Con.Hituirão e Justira:
- de Economia; e
- de Finanras.

2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n913, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na foi'rria que espeCifica, tendo
PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituirão e Justira. pela constiiuc:io_nalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde. favorável; e
-de Finanras, favorável, com voto vencido dos SenadoresBerna~dino
Viana e José Fr~tgelli.

3
Vota(,;i:io, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 329, de
1980, de ~lutaria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con-

Discuss_ão, em primeiro tu-rno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil e d~ outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e juridicidade;
...,... di! Legislação Social, favorável;
- de Serriro Públíco Cil·il. contrário; e
-de Economia, favoràvel, com as Emendas _de n~'s l e 2-CE, que apresenta.
i,_Depende~~o da votáçã-o do -Req~errmenio n'i' 35/82, do-- ~enador
qab_riel Herm.es, de adia!:Jlento d? dísCusS\10 para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (LenoirVargas)- Passaremos, pois, ao item n' 7:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl'
362, de 1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera
dispoSítívo- da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981,
das Comissões:
- de_Constituição e Justiça;
- de Legislarão Soi:iãl;
- de Serviro Público Civil; e
--de Finanças.
Em discussão o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De autoria do nobre Senador Humberto Lucena é o projeto que figura
no ítem 7 da nossa pauta, que altera dispositivo da Lei nl' 6.718, de 12 de novembrú de 1979, tendo pareceres favoráveis das Comissões de Constituiçã_o e
Justiça, de Legislação Social, de Serviço Público Civil e de Finanças. Todos
os pareceres favoráveis.
De fato, o projeto do nobre Senador Humberto Lucena, que é um estu~
dioso da matéria, trata, Sr. Presidente, nada mais, nada menos, sobre a duraçã-o da jornada de trabolho do pessoal da Caixa EconómiCa Federal que
passa a vigorar de acordo com o seguinte dispositivo:
"Art. 49 A opção pela jornada de trabalho prevista nos arts.
224, 225 e 226 da Consolidação das Leis do Trabalho será irretratável, após o decurso do prazo de 2 (dois) anos."

590 QuintaMfeira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NA~IONAL iS•<ào II)

Diz o Senador na sua justificação:
"TrataMse do dispositíVo que estabeleceu a irretratabilid3.de da
opçi.io pelo regíme de seis horaS, regulado pelos arts. 224, 225 e 226
da Consolidução Leis do Trabalho.
Ora, não se compreende que·a lei estabeleça a irretratabilidade
para os que optaram pela jornada de 6 (seis) horas, enquanto permite que os que fizeram opção pelo regime de 8 (oito) horas mude, a
qualquer instante, de situação. É uma incoerência flagrante."
Oru, Sr. Presidente, de fato, se há na Consolidação das Leis do Trabalho,
naquilo que se refere à Caixa Econômica Federai, ei.Sa-dualidiàe mi eSsa·aiScriminação entre aqueles que possam op.tar pelo regirrie de 8 horas e aqueles
que optarem pelo regime de 6 horas, essa _injustíÇã dev·e-ceSSar. E o p·roj~to d_o
nobre Senador Humberto Lucena põe um paradeiro e contém- essa discriminação. Corr"igC-cssa injustiça estabeleCfdil entre os fuitcion_ário~ de regitTie de 6
horas e os de regime de 8 horas, na Caixa Económica Federa; a [lOS dois ãilos:
Portanto, tão justa a correc;-ão do projeto do nobre Senador Humberto
Lucena que todas as Comissões da Casa votarem favoravelmente ao seu projeto que, como disse, Corrige uma injUstiça e um.a discriminaÇãÕ.entre os funcionários da Caixu Económica que optarem pelo regime de 8 horas e aqueles
que optam pelo regime de 6 horas.
Portanto, Sr. Presidente, esperamos que,_como as Comissões~ o Plenário
do Senado dê a suu uprovaçào unânime ao justo projeto do ilustre Senador
Humberto Lucena que mereceu parecer favorável de todas as comissões da
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Continua em discuSsão o projeto, {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quornm.

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas) ~Está _esgotada a matéria cons·
tante da Ordem do Dia.
·-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. J(fTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Entre os dias lO e 21 de agostO último, 135 paíseS· reunidos em NairObi,
numa conferênCíu sobfe recu.rSos nOvos e rcnoVâVeís di eneigia-. debateram a
promoção de quatorze fontes de energia adequada aos paíseS em ·desenvcilvimento, que pagam, anualmente. 67 bilhões de dólares anuais para importar
petróleo, conta que subirú a 110 milhões anuafs, atê 1990, Seguildo preVê o
programa da_ ONU para o desenvolvimento.
O certo é que as nações do terceiro mundo triplicaram seu consumo de
energia no período de vinte imos, p;:~.ra cumprir modestos objetiv.os de desenvolvimento, ansiosas, portanto, por soluções para a plicação da tecnologia
atu<ti di.sponive!.
Par<t os pobres, no setor rural, a quarta parte da energia virá de animais
de carga, matéria orgúnic"a, quedus d~ água, energra·-eófiC-a~ energia solar.
O rascunho de um projeto de ação .dispõe a respeito de maior cooperação técnica e financeira dos países desenvolvidos, n:laior intercâmbiO. de informações e mais intenso treinamento âos técnicos dos países em desenvolvimento.
Ishrat Usmani, conselheiro de ·energia elétrica .da ONU, assinala:
.. Levaria século e uma quantidade de..capital desproporcionada
estender a elctríficaçãó à essas zonas ruraiS,: daí porqu·e-devam das
usar a energia solar, a potência do vento e a biomassa convertida em
gás."
Tal o programa que pode ser visto para ajUdar o pequeno lavrador brasileiro, que não Pode pensar, ainda, em minidestilarias.
Criada em fevereiro do ano passado, a Coordenadoria Especial ·para o
Foménto da Biomassa desenvolve pesquísas, no sentido de dítllridir o fomento da produção a partir dos resíduos da lavoura, incentivando culturas complementares, para a produção de álcool de cana, de óleos vegetais para fins
carburantes, a criação de florestas energéticas, bem como o desenvolvimento
de projetas especiais para·a auto-sul1ciêncía ê·nergéiltá.de -pequenos prOdutores e suas organizações, are~· lirtaJmenie, a· sü5stituição de derivados de petróleo pelo gasogênio.
A solução do Ministério da Agricultura se compõe dC: alternativas aparentemente simples, como microdestilarias e biodigestores associados a pequenos geradores; e mais energia solar, energia eólica. utilização de pequenas
quedas d'âgua e outros.
·
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Acontece que há uma tendência gerieralizada para os planos grandiosos,
lembrando, a propósito, o economista Roberto Amaral:
"No Brasil, as soluções simples para o pequeno produtor rural
não despertam o interesse necessário. Propostas com a utilização de
tecnologia sofisticada, com o emprego de nêutrons, seriam muito
bem aceitas. Mas nós, da agricultura, insiStimos em que as soluções
devam ser simples, para se constituírem em inStrumento eficiente
para o homem do campo"- conclui o coordenador de biornassa do
Ministério da Agricultura.
Quando s.e fala, no entanto, em sucedâneos para o petróleo, retirados
dos vegetais, lembra-s.e, logo, que há muitos produtos, elaborados pela indústria petroquímica, a exigir iguais sucedâneos..
Decerto haverá, no reino vegetal, tudo quanto possa substituir aquelas
mat~rias-primas de origem mineral, tiradas do petróleoL
Em agosto do ano passado, O Globo, em edição do dia 17, apresentava a
seguinte nota: _

-.. A eX.pressãoj~jcib"a.passou a figurar de uns tempos para cá em
iióticiãrios s·obi'e economia, apontando-a, inClusive, como a nossa
tábua de salvação- capaz até de liquidar a dívida externa do País.
Trat.a-se de um vegetal despretensioso capaz de ser transformado em dezenas de artigos, (ais como desinfetantes, resinas, detergentes, lubrificantes, base para vários tipos de tintas e verniZes, alêm de
graxas e cosmétfcos.
Ao que consta, ajojoba já está sendo cultivada no Norte de Minas, na n::gião incenti"vadl;l pela SUDENE, mas.é a Universidade Federal do Ceará que vem realizando pesquisas sobre sua utilização.
Um dado. pelo meilosé.alenta-dOi: Um barril dejojoba .. que tem
I 59 litros - como o de petróleo- está sendo vendido a 6 mil e 900
dólares. Duzentas vezes o valor de um barril de petróleo, de acordo
com a tabela da OPEP."'
Se, para essa planta, exige-se um baixo nível hidrológico, especialmente
indicada para as regiões semí-árTdas, s"eü custo não dá para encarã-Ja como
sucedâneo do petróleo.
A revelação serve, no ent:mto, para demonstrar que, quando se fala em
substituição do. p~ti-óleO, pe!l~.a-~_os,_~I)teis çl~Judo, em energia renovável, de
produçãÕ vegetal, JUstamente porque, dada a nossa extensão territorial e variedade climática, não será para nós dilema grave escolher entre a lavoura
energética e a alimentar, com imensos espaços para as duas.
Tudo leva a crer, no entanto, que a energia solar é a de mais fácil utilização e, evidentemente, de menor custo, principalmente num País como o
nosso, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, com uma insolação
diária nunca inferior a oito horas e temperaturas comumente ·elevadas.
Principalmente no Nordeste, onde o sol resseca as plantas e o solo, nas
longas estiagens, esse pode ser usado. como fonte de energia, havendo experiências de irrigaç.ão por intermédio de baterias solares, graças a pesquisas levadas a efeito pela Universidade Federal do Ceará, com o apoio da empresa
norte-americana Arco Solar.
No Município de Caucaisjá se experimentou o processo, com resultados
posítivos, tomando-se Como base da sua eficácía a Produtivída·de da ár.ea.
O maracujá plantado em 1,5 hectares rende-u trinta mil quilos, qu8.Se o
dobro da média obtldã ilã
íá1gadã Pelo SiStema de aSpeí-são a eietricidade.
Esse mecitnismos consiste num conjunto -de painéis fotovoltaicos, que
captam a luz do sol e a transformam em eletricidade para a movimentação de
um pequeno motor, que impulsiona a bomba de sucção da água de um poço,
através de canos com pequenos furos, junto aos pés de maracujá.
Quando há luz solar, as gotas de água brotam nos canos e, desaparecido
o sol, o mecanismo repousa. Não se requer manutenção espeCial dos painéiS
fotovoltaicos, facilmente manejâveis, com garantia de vinte anos.
O controle da água ne~ssária ~a cada arbusto ê feito por intermédio dos
furos da tubulação.
Custou o pequ_eno conjunto da fazenda de Caucaia dois -milhÕes de cruzeiros, mas, pr_oduzido o ap_arel~o em escala industrial, es~e custo pode cair
para dez vezes menos.
Há possibilidade de usar a energi'! .s~l_~r tanto no bombeamento da água
para as comunidades rurais, corno para refrigeração de vacinas e sêmen nas
fazendas.
·
A busca dessa solução é universal e! segundo David Hall, professor da
F acuidade King da Universidade de Londres, os gastos em sistemas de energia solar jã atingem quatro bilhões de dólares anuais em todo o mundo, enquanto os Estados Unidos já exportaram 30 milhões de dólares em equipamentos .solares em 1980. quantidade ultrapassada, no ano passado, apenas
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para a Europa. Enquarito isso, a venda de células fotovoltaicas duplica de
ano a ano.
A Colômbia já coittrafou urri Sistema-felefônico rUfai à "Lucas BP Solar
Systems Ltd'', que cstã promovendo uma venda anual de quatro milhões de
libras esterlinas, duplicando a cada ano.
A empresa de Petróleo Atlantic anunciou, em fins do ano passado, sua
intenção de construir uma fábrica no Rio de Janeiro, para manter equip-amentos de energia solar, estando à escolha entre São Cristóvão ou Santa
Cruz.
A unidade vai gefar cem empregos diretos.
Os módulos solares são fornecidos pela Arco Solar até para uso em repetidoras de televisão, estações remotas de telecomunicações e, na ãrea agrícola,
para bomhear ãgua.
Os inStrumen'tos são menos de captação luminosa propriamente dita, do
que de elaboração _tecnológica, porque geram, primeiro, eletricidade.
Em novembro do ano passado, o Jomal de Brasília divulgava notícia
procedente da cidade de Caruaru, em Pernambuco~ _Qizen_do que aquela seria
a primeira no mundo a possuir uma ilha energética, utilizando energia solar,
eólica e biomassa.
O projeto, orçado em 161 milhões de cruzeiros, tem como técnico o francês Bernard Verger.
Na primeira etapa, a ilha beneficiaria quinhentas residências, seguindose o abastecimento dos demais aglomerados. residenciais com- os próp_rios
efluentes da usina, convenientemente reciclados.
Na Itália, em Andrano, na Sicília, hã uma usina solar operando em conexão com a eletricidade, parecendo a melhor tentativa italiana de substituir o
_
óleo coro_bust(vel.
Visitando a usina, o Ministro .César Cais conh~~u o projeto das células
fotovoltaicas, que transformam energia solar diretamente em energia elétrica,
e admitiu que, no Brasil, até o ano 20QO, nove vilas soJ~res poderão ser construídas.
Na Espanha, há duas usinas de energia solar. de 500 kw cada em Almeria, inaugur:].das no ano passado.
Numa deias, o sistema coletor distribuído usa espelhos parabólicos de
concentração, que focalizam a energía dos raios do Sol em tubos de vidro revestidos de preto, tendo óleo térmico como fluído operador.
No outro, o sistema receptor central, também chamado torre de eletricidade, consiste de uma única caldeira, localizada no topo de uma torre, com
43 metros de altura, em torno da qual um jogo de 94 espelhos planos será distribuído em uma área de cerca de sete hectares.
O projeto, administrado pelo Instituto de Pesquisa Aeroespacial Alemão
(DFVLR), teve um custo de 82 milhões de marcos.
Participam-da experiência a Áustria, a Bélgica, a Alemanha, a Grécia, a
Itália, a Espanha, a Suécia, a Su_íça e os_ Estados Unidos.
O Prof. Edward Lumsdaine, diretor do Centro de Energia, Meio Ambiente e Recursos Unive[Sitários de Tenessee, salienta que o aproveitamento
da energia solar é o mais recomendável, por inesgOtável e não poluen'.e.
Salientou que o álco_ol é uma forma de energia solar, por meio da fotossíntese.
Os ventos, a biomassa, a hidrelétrica, as pilhas solares, são tipos de energia oriundos do Sol que o homem já utiliza.
Sabe-se que o BN H jã pretende, em suas futuras construções, a instalação, nos planos habitacionais, de energia solar.
Um sistema de aquecimento solar próprio, construído de forma simples
e durável, custa pouco mais de 40 mil cruzeiros e pode ser adaptado sobre o
banheiro da casa, propiciando uma temperatura de setenta graus centígrados.
O dispêndio inicial seria em pouco tempo compensado pela economia da
eletricidade ou gâs.
Trata-se, na verdade, da mais promissora das fontes de energia--Conhecidas, a primeira delas, sobretudo inesgo_tável, possível de armazenar-se e, no
caso brasileiro, de uma abundância espetacular, em todos os quadrantes do
País.
O de que precisamos, realmente, como todos os países que importam petróleo, é pesquisar, mais e sempre, outras fontes de energia, inclusive aquelas
que a natureza nos oferece, tão gratuitamente, no ar que respiramos e na luz
solar, que se transfunde, nas plantas, pela fotossíntese e pode ser capta dá e armazenada, graças à moderna tecnologia.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas)- Concedo,._palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIY AL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Aproxim~dam~nte 500 mil brasileiros têm, na pesca, a sua principal ocupação, e muitas vezes arriscam a própria vida, como os bravos e corajosos
jangadeiros do Nordes_te,_quando, em frágeis em_barcações, enfrentam os perigos inerentes a essa nobre e secular profissão.
A entidade que reúne, representa e defende os interesses dos pescadores,
cujo número, todavia, ultrapassa, segundo as estatísticas disponíveis, cerca de
2 milhões de brasileiros, é a Confederação Nacional dos Pescadores à qual se
vinculam as 314 colónias espalhadas por todo o Brasil.
Mas o órgão governamental responsável pela solução dos problemas da
pesca, no País, no concernente aos seus múltiplos aspectos técnicos, económicos, financeirOs e administrativos é a SUDEPE.
Em diversas oportunidades, desta mesma tribuna, tenho abordado essa
constelação de problemas, inclusive, os_ assuntos relativos. à estrutura, funcionamento e pessoal da SUDEPE.
Não poderia, por conseguinte, deixar de comentar, embora concisamente, nos limites deste _pronunciamento, o Convênio _celebrado entre a Confederação Nacional dos Pescadores, a SUDEPE e o Banco Nacional da Habitação (BNH), no dia 12 de março passado, com a finalidade de proporcionar
aos pescadores o acesso à casa própria, através do Programa de Erradicação
da Sub-habitação do BNH (I'ROMORAR) e do Plano de Habitação Popular.
Conforme acentuou o Ministro Mário David Andreazza, por ocasião da
assinatura do Convênio, presentes 400 pescadores de colónias de vãrios Estados; o Presidente do BNH, José Lopes Oliveira; o Superintendente da SUDEPE, Roberto Amaral e o Presidente da Federação Nacional dos Pescadores,
Roqúe Henrique da Silva- ••agofa os pescadores poderão ir tranqUilos ao
mar, sabendo que suas famnias estão garantidas".
Pelo convênio firmado, o custo de cada unidade habitacional não poderá
exceder a 300 UPC (atualmente Cr$ 436.188,00).
A Confederação N acionai__ dos Pescadores será o agente promotor do
prograniã., cm ação conjunta com·o BNH e a SUDEPE, não havendo, portaritõ, qualquer intermediário. O Programa (denominado PROPESC} está incluído no PROMORAR, o que assegura prestações não superioreS-a 10% do
salário mínimo.
Por sua vez, o Presidente da Federação_ Nacional dos Pescadores asseverou .. que o trabalho do pescador é uma constante viagem ao encontro do mistério, um conviver diário cOm a incerteza" ... Esse convênio", concluiu, .. representa a maior conquistei da classe _dos pescadores".
Ao congratular-me com o Ministro Mário Andreazza, com o Dr. Roberto Amaral, Superintendente-da SUDEPE, com o Presidente da Federação
Nacional dos Pescadores, Roque Henrique da Silva e com os pescadores, de
todo o Brasil, desejo assinalar a transcendente. destinação social do Convênio
recém-firmado. que me levou à tribuna para um registro que se fazia necessário, no cqn~exto dos grandes empreendim~ntos do Presidente João Baptista
Figueiredo, visando amparar esse importante segmento das classes trabalhadoras_ _do Brasil.
Sr. Presidente, a minha satisfação é ainda maior quando relembro- ter
sido médico_ de dois ambulatórios de Pescadores, em São Cristóvã9 e Aracaju, tendo instalado, além deste mais, nos municípios de Propriã, Estância, Laranjeiras, Neopolis e Piranhas, e escolas para filhos de pescadores. (.Muito
hem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Em todo o País os trabalhadores e aposentados unem-se na luta contra o
.. pacote da Previdência Social" e solicitam ao Congresso a rejeição do
Decreto-leio• 1.. 910/81.
Dada a importância do prObfeffiã previdenciário, que afeta a vida de milhões de brasileiros, trazemos ao conhecimento do Senado e do Congresso
Nacional o teor do manifesto dos Sindicatos, Fçd~rações e Confederações de
(rabalhadores.
..Chega. t: hora de resistir.
Histórkas á!i.tfliões vêm sendo realizadas, pela primeira vez,
depois de longos anos, unindo os Sindicatos, as Federações, as Confederações e as Associações de Aposentados para traçar a luta de resistência dos trabalhadores contra a atual situação que o País e o
povo· brasileiro enfrentam. A cris-e do desemprego, a desenfreada
elevação do custo de vida, a brutal dívida externa, a rece.c;são da economia, a ameaça de acabar com o -reajuste salarial semestral, a
ameaça de extinção da aposentadoria por tempo de serviço e a mar-
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ginalização dos trabalhadores da gestão de assuntos de seu_ interesse, levam milhões de brasileiros e suas familias à miséria, ao sofrimento e ao desespero.
E agora o Governo Federal acaba de perpetrar um novo golpe
nos trabalhadores, nos aposentados e nos pensionistas, baixando o
famigerado pacotão da previdência (Decreto-lei no:> 1.910/81), que
eleva as contribuições previdenciárías dos ati vos e impõe descontos
nos minguados proventos dos aposentados e pensionistas. A própria Con-stituição Federal é desrespeitada, pois ao Governo não é
atribuída a competência de, nas circunstâncias em·que foi feito, baixar Decreto-lei para alterar todo o plano de contribuições previdenciãrias. Os aposentados e pensionistas não sofriam descontos previdenciários nos seus proventos. Isto ê direjto adquirido, assegurado
no artigo 153 da mesma Constituição, também agora ferido e violado pelo atual Governo.
Não dá mais. Assím não- pode continuar.
Companheiros e companheiras: precisamos resistir. Precisamos nos defender.
A luta de resistência de todos os trabalhadores pode levar os
Senadores e Deputados Federais a rejeitarem o Decreto-lei n9
1.910/81 quando for votado no Congresso Nacional, nos próximos
60 dias.
- - - Cansados diante da total omissão do Governo aos reclamos
das entidades sindicais trabalhistas, precisamos organizar a luta de
resistência, tOdos unidos através dos Sindicatos, Federações e Confederações, de todas as categorias profission;ais; ·da cidade e do campo, acima de divergências pessoais, conviCções político-partidárias e
religiosas, brigando a mesm~_ briga _e falando a mesma linguagem:
derrubar o Pacotão da PrevidênCiã.
Conclamamos a todos os_trabalhadores a adotarem as seguintes medidas e formas de agir:
- discutindo nas casas e nos bairros;- discutindo e organizando a luta dentro das fábrica_s;
- participando ativamente das Assembléias Gerais Tios- Sindicatos;
-organizando e participando de atos públicos de protesto em
todas as cidades brasileiras;
- - - insisfiildo junto aos Senadores e Deputados para que votem
contra o Pacote da Previdência, lembrando-lhes que aqueles que_se
omitirem ou vOtarem ·contra oS)nteresses dos .trabalhadores e dos
aposentados e pensionistas, não terão ·o nosso voto haS- próximas
eleições.''
Outro assunto, Sr. Presidente, me traz à tribuna:
"CARTA DO FERROV!ÃRIO"
O Piimeiro Simpósio sobre os problemas das ferrovias e dos ferroviários,
realizado em São Paulo, discutiu amplamente os problemas que a crise do petróleo criou para a ferrovia.
Como resultado dos estudos realizados foi publicada a "carta do ferroviário", cujo teor fazemos Constar dos Anais do s-eriãdo para homenagear a
laboriosa classe dos ferroviários.
"lo SIMPÓSIO SOBRE OS PROBLEMAS DAS FERROVIAS E
DOS FERROVIÃRlOS
uA Crise do Petróleo e a Ferrovia"
São Paulo - 4 a 7 de setembro de 1981
CARTA DO FERROVIÃRIO
Há muitos anos que o ferroviário vem sendo desvalorizado.
Nossa categoria foi brutalmente atingida por uma ~f!Orme redução do efetivo, recebemos baixos salá-iios,- trãbalhamõs em péssimas condições suportando jornadas de 18 horas ou mais,_ e sendo
obrigados a pernoites desumanos. Desvios de função têm sido um"!
regra nas relações entre as empresas e os ferroviários.
Tudo isso compromete a segurança dos passãgeiros e· da carga,
além de acabar com a nos_sa saúde. Essa sítuação tem nos obrigado
a abrir milhares e milhares de ações trabalhistas. O trabalho nas empresas parece um conflito permanente.
Recebemos todo o tipo de pressão por parte das empresas com
suspensões c remoções arbitrárias, ameaças de demissão, -congelamento de promoções por mérito, contratação de ernpreiteiras em
prejuízo dos trabalhadores ferroviários, descumprimento de leis e
contratos coletivos fraudando direitos adquiridos pelos estatutários
inativos~ aposentados, pensionistas e excedentes.

Essa situação, no entanto.__não foi criada por acaso. Ela vem de
uniá pOlítica deliberada de deSvalorização e desmorali~ação do
transporte ferroviário em favor das grandes multinacionaiS, díreta e
indiretamente ligadas ao automóvel e _ao transporte rodoviãrio.
Há quase 30 ·anos que os graildes "investimentos governamentais são feitos em cima de uma ·polít~ca rodoviarista.
Mas com a_ crise do petróleo essa polític-a foi à falência e mostrou, com loda a clareza, que o Brasil precisa de outras alternativas.
E nós temos a saída para a crise do petróleo - que endivida o
País e nos põe de Joelhos perante os grandes bancos estrangeiros.
Nós temos a saída para gerar milhões de empregos para o povo
brasileiro.
Nós temos a saída para melhorar o transporte da população e
baratear o transporte de carga, sobretudo a produção agrícola.
Nós sabemo~ como a categoria ferroviária será, novamente, levada em consideração e respeitada.
1:: preciso valorizar a ferrovia. É preciso investir maciçamente
nas ferrovias.
Temos confiança que os. trabalhadores ferroviários saberão
construir a sua _1,1nidade e que não perderão as esperanças por melhores dias.
Estamos certos que o conjunto do povo brasileiro- Sindicatos, Partidos Políticos, Associações, movimentos religiosos- saberá oUvir a Voz do ferroviário para esta verdadeira declaração de lndependência Nacional.
São Paulo, 7 de setembro de 1981, 1599 ano da Independência
do Brasil. - Oswaldo Safes, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana.
Assinam a carta ainda:_ FrancisCO Mendes, da Federação Nacional dos Ferroviários- Paulo-Francisco, do Sindicato dos Ferroviário_s da Mogiana - Wãldemar Raffa, do Sindicato dos Ferroviários da Paulista- João Púelra Barbosa, do Sitl.dicato dos Ferroviários de São Paulo- Eva! da Costa Lopes; da Associação Profissional_dos _ferroviários do Estª-do da_ Bahia."
Efa o ·que eU tTi1ha _a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SrS~ senadores:
Em 8 de janeiro próximo passado, ao criticarmos as medidas adotadas
pelo Governo no sentido de engariar recursos para a Previdência Social,
sobrecarregando os assalariados com aumento das taxas, incluindo nesse pacote ain_da os já sacrificados apmoentados e pensionistas, assumimos o cOmpromisso de no co_rrente mês requerer a constituição de uma Comissão para
apurar a situação em que se encontra a Pr(!vidência Social em nosso País e as
causas que levaram essa importante instituição ao estado de falência que se
anuncia estar,
Naquela oportunidade denunciamos os erros de admh'liStração, onde, segundo se noticia, se aloja o maior número de funções gratificadas de todos os
Ministérios e ao que se diz, em sua esmagadora maioriat ocupadas por pessoãs eslranhas a seus quadros, num desestímulo a toda classe de funcionários.
Através de Requerimentos· de Informações e de depoimentos, haverá
condição de se apurar as causas e os responsâveis pelo descalabro que se abateu sobre a Previência Social, semeando desesperanças e desencanto.
Como teJllOS por hábito cumprir _Q 9!1:~ prometemos, estamos hojé apresentando nosso requerimento de instalação da Comissão Especial, na certeza
de que os 5 Senadores_ que forem indicados, além dos Partidos, irão examinar
o problema com isenção e:-profundida?e co01o ~xige a moralidade administrativa e os contribuintes que não sabem se as_:contribuições que hoje são
obri_gados a fazer_terão a retrib_uição futura. l}O caso de apo_sentadoria ou invalidez.
Confiamos nessa Comissão Especial e esperamos que os caminhos sejam
indiCa-dos para a trariüilídade de todos Os fifiadOs obrigatórios da PrevidênciaSocial em nosso Pais.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) Senador José Richa.

Concecto a palavra ao nobre

O SR. JOSÉ RICHA (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A revista norte-americana Newsweek. edição de 25 de janeiro último~
publicou extensa reportagem sob o título .. A luta pela Amazónia", focalizan-
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do os conflitos de interesses ali existentes e a atuação do Gov-erno brasileiro e
de grandes grupos internacionais, na disputa dessas_ riquezas.
A matéria é de alta relevãncia pelas implicações dos fatos narrados e pelas conseqüências que eles terão no futuro para aquela imensa e extraordinária região brasileira.
E o pior é que, nessa luta, quem sai sempre perdendo s_ão os brasileiros e
o Brasil. Jã durante a última guerra mundial, no afã de contribuir com seu esforço em favor dos Aliados, lançou-se o Govetno brasilei.ro na aventura da
seringueira, com a criação do exército da borracha, de triste memória, pois,
embaídos pelas mirabolantes promessas de então, milhares e milhares de brasileiros foram deslocados para a Amazônia, PrOvenientes principalmente do
Nordeste, e ali foram abandonados à própria sorte, morrendo à míngua, sem
amparo, vítimas das doenças tropicais e das flechas dos índios.
Ainda à época, a Fordlândia foi apresentada como um fabuloso projeto
para a plantação racional da seringueira, redundando em formidável fracasso
que levou de roldão outros milhares de brasileiros.
A sofisticada tecnologia desenvolvida com a guerra possibilitou, através
do Projeto Radam, de levantamento geológico por sensõreamento remoto, o
conheciinento minucioso das riquezas minerais brasileiras, especialmente da
Amazônia, e aguçou ainda mais a cobiça int~rnacional, antes despertada pelo
famigerado projeto da Hyléia Amazônica e 'pelos estudos do Hudson's lnstitute, norte-americano, que tinham por objetivo a interiiacionalização da
amazônia, sob os mais variados e pífiOs· pretextos e argümentos.
A partir de 1964, a tónica dos governos autoritários que se instalaram no
País foi a da abertura franca, sem limitações, à entrada -maciça dÕ capital estrangeiro em todos os setores de atividade do País, a pretexto de fomentar o
desenvolvimento nacional.
A desnacionalização da economia brasileira cr~sçe-u <:!. passos acelerados
de então 'para cá, através das cada vez maiores facilidades oferecidas à poupança externa, sem se preocuparem os detentores do Poder com os riscos que
isso representava para a tão decantada segurança nacional, com o verdadeiro
assalto às riquezas brasileiras que tal permissividade possibilitou.
Â abertura da Belém-Brasília e da Brasília-Acre, nO final do Governo
Kubitscheck, que desbravou novas fronteiras de ocupação do território nacional naquela região, despertando a atenção dos grandes grupos nacionais e
estrangeiros, seguiu-Se, jâ nõ- Governo Médici, a ab(:rtura da Trans.am.azônica, uma estrada de 4.000 quilómetros, hoje pratlCiim~Tite abandonada em sua
conservação, e se lançou o projeto da Perimetral Norte, que não passou das
pranchetas dos engenheiros.
Atraídos pela promessa daquele governo; de receberem uma pequena
casa e uma ãrea de terra de cerca de 100 hectares, mllhares de brasileiros se
deslocaram para a Amazônia, principalmente camponeses sem terra, "bóiasfrí<lS", de todos os Estados, notadamente do Nordeste e do Sul do País, onde
a mecanização da agricultura tem tirado o emprego deles, além de milhares
de outros fugindo do desemprego crónico das grandes cidades.
Acentua, porém, com muita propriedade, a reportagem da "Newsweek":
.. Ao invês da terra prometida, muitos dos colonizadores se encontraram numa severa e freqUentemente sangrenta batalha que os
coloca, não apenas contra a selva hostil, -mas tainbém contra grandes proprietários, latifundiários cruéis, gigantes dos negócios multinacionais e um governo brasileiro pronto a negar o espetacular tesouro de recursos da Am:,tzônia ... Eles; vêm pensando que encontrarão o ElDorado'\ disse Agenor Martins de Carvalho, um advogado
que, até ser assassinado por pistoleiros, ·representou muitos dos
camponeses. "Ao _invés, eles encontraram um caos completo, crueldade e corrupção."
Prossegue a revíst.a norte-americana:
"Pistoleiro de Aluguel: Latifuridíârios e homens de negócio
têm-se utilizado do abandono dos camponeses para expulsâ-los de
seus lugares. Especuladores profissíonáis de terra, grileiros na gíria
brasileira, aterrorizam os cftie vivem na terra sem direito legal, com
a ajuda de jagunços e capangas- pistoleiros de aluguel que adotam
apelidos insolentes como: .. Big Black Johni", Rui Bigode" e Little
Joe Calam a". Os _latifundiários m_andam maquinârio para arrazar
cabanas de camponeses, despacham aviões para semear seus campos com grama de crescimento rãpido que sufoca as plantações, e
inclusive despejam pesticidas mortais nas correntes da selva de onde
os camponeses retiram sua âgua potável".
A reportagem da revista norte-americana continua historiando o mais
conhecido choque de terras, na ârea denominada Pau Seco, às margens do
Tocantins. Segundo a publicação, dois especuladores fizeram um trato para
converter uma permissão para explorar castanha-do-Pará num título formal
de 18.000 acres de espaço de selva (cerca de 7.200 hectares). Contra eles-
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prossegue a reportagem - estão 164 famílias camponesas que começaram a
se estabelecer em Pau Seco no meio dos anos 70.
"Depois que esses ocupantes da terra levaram seu caso_à justiça, pistoleiros começaram a visítâ-los regularmente, ameaçando-os
de morte a não ser que eles desistíssem da ação. Os grileiros finalmente chegaram com um esquadrão da polícia militar para expulsálos. ELes resistiram e na luta uma criança de 6 anos morreu. No mês
passado, os. cam:goneses ainda resistiam numa pequena parte da
ãrea em disputa, brandindo rifles antiquados e recusando-se a abandonar a luta."
Ainda de acordo com "Newsweek", o governo brasileiro do Presidente
Geneial João Baptista FigueiredO culpa a Igreja Cãtólica de encorajar a reSistência- dessas pessoas. Dois padres franceses na cidade de Belém são acusados
de violar as leis de segurança nacional por '~incitar" (grifo da revista) esses
mesmos morador~ da região de Conceição do Araguaia a tocaiilr um grupo
de policiais militares, latifundiários e pistoleiros de aluguel em agosto passado- um tirotelõ que dCJx.Ou-um jàgunçO-m9rto e sete-soldados feridos.
Transcrevemos mais uin trecho da reportagem de "Newsweek", para situar bem como são tratados os brasileiros pelo Governo Federal.
Diz ela:
"O GoVerno Figueiredo tem oferecido apenas um apoio manco_ aos CQlo!_lizadores... Sua n1:aior resposta à perseguição -que se faz a
eleS foi a de íritroduzir" urÕa nova lei dando aos camponeses direito à
terra depois de uma ocupação de 5 anos e não de 10. Mas, num curto prazo, A Legislação apenas promete provocar mais derramamento
de sangue assim que os grileiros tentem expulsar pes.'foas de terras em
disputa antes que expirem os cinco anos" (grifo nosso).
Pois-bem, Sr. PreSidente, Srs. Senadores.
Enquanto o Governo assim age em relação aos homens do campo que
honestamente, de boa fé, acreditaram nas promessas mirabolantes que lhe foram reHas, e lá- eStão" desamparados -e perseguidOs por grandes proprietários
de terra, especuladores, grileiros e grandes grupos económicos, naCionaiS e
multinacionais, tudo coin_ a Complacêi:J.cí3, quando não com a cumplicidade
de autoridades, como é que age esse mesmo Governo com o Sr. Daniel_Ludwig, miliardârio norte-americano, proprietário_ do Jari?
..QUinze anoS atrás- diz Newsweek ele comprou um pedaç-o
da Amazônia oriental maior do que os Estados de Connecticut e
Rhode Island, combinados, e jogou mais de um bilhão no complexo
~"agroindustrial batizado de Projeto Jari, o maior esforço de desenvolvimento jã realizado por um único empreendedor. Na semana
passada, derrotado pela natureza, pela burocracia brasileira e seu
estilo ãspero de negócios, Ludwig finalmente desistiu."
SegUndo a reviSta, Ludwig ê -o grande _perdedor, depois de Ford e da
United States Steel:
M-ãs iião é o que parece eStar acóntc!:êendo. Porque com ele ainda ficaram
9 COncess6es.de baüxita, o ProjétO-SãO Riliinúiido- a maior plantação isolada de arroz do mundo, arroz irrigado - e além de continuar de posse de concessões para exploração de minério de ferro em outra área do território brasileiro e receber 100 partes beneficiãrias de fundador da nova Companhia do
Jari, formada para a pretensa nacionalização do Projeto Jari através do empresariado nacional, pelas quais vai receber dividendos ou royalties até o ano
2.021 a título de resSarcimento de seus investimentos. Por outro lado, ele será
indenizado com cerca de 280 milhões de dólares, sendç 100 milhões dos empresários brasí1eiros e 180 ntilhões do Banco do Brasil, que pagará por ele um
débito no Japão e providenciará erii Nova Iorque uma carta de crédito para o
pagamento, por uma das firmas de Ludwig,- de um-a díVida de 79 milhões de
dólares no exterior. Igualmente, a nova firmà nacional assumirá os ·avais que
a holding de Ludwig tinha dado aos japoneses pelo forneciinento da usina de
força e da fábrica de celulose, instalada em cascos de navio.
Sr. Presidente, Srs. Seri"adores:
Arites de encerrar estes comentários, quero, mais uma vez, ressaltar a diferença de tratamento que o atual governo dâ quando se trata de interesses de
estrangeiros, como o Sr. Ludwig, e de brasileiros, como os posseiros, arrendatários, os homens do campo, enfim, que, com muitas lágrimas, muito-suor e
rituito sangue têm regado a terra brasileira na Amazônia, para ocupar aqueles
imensos espaços e impedir que seja alvo da cobiça internacional.
Para os estrangeiros, toda a generosidade, todas as vantagens, toda a
proteção, todo o amparo, a fim de que não percam nada de seus dóÍares e
para que não tenham do Brasil uma imagem negativa. Para os posseiros, para
os brasileiros que lutam contra a selva hostil e contra as adversidades da natureza e ainda têm de enfrentar a sanha de latifundiários cruéis, pistoleiros,
grileiros, especuladores de terras, aliados à polícia, e, muitas vezes, até à justiça, a perseguição não somente a eles como também aos que os defendem e
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procuram minorar sua situação, como é o caso dos padres franceses presos
em Belém, sob a tênue c tíbia acusação de incitá-los à desordem e pôr em risco a segurança nacional.
Risco à segurança nacioilal, esse sim, é o crescent.e avanço de grupos
multinacionais sobre as riquezas brasileiras;_é a érescente desnacionalização
da economia do País, esmagando o incipiente capitalismo e o nascente empresariado nacionaL Risco à segurança nacional é Ocrescente e avassalador endividamento externo do Brasil, a juros e spread:S extorsivos: toniando-se dinheiro no exterior para pagar juros sobre juros e aceitaitdo --pOr-tiita de outra
saída devido ao modelo económico em vigor - a imposição de receber tais
empréstimos em máquinas e equipamentos estrangeirOs com similares nacionais, na base de 30, 50 e até 60%, o que! contribui Para prejudicar, á.íilda mais
a indústria nacional, que poderia fornecê-los, dando emprego a mais brasileir os_.
Isso não só é um risco à segurança nacional como compromete a própria
·
soberania do País.
Essas, as diferenças de tratamento que convém acentuar nesta oportunidade, para acabar de vez com a balela de que a preocupação do Governo é o
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homem braSíleírõ, o -seu b6m-e_star e-o _de sua família. Os fatos estão a demonstrar q(!.e, mLiíto ao contrá-rio, a Prioridade é exatamente inversa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito hem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais havendo que tratar, vou ~nce.rrar a presente, d-esignando para a sessão t!xtraordinária a
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a Seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e
·Justiça sobre a Mensagem n' 23, de 1982(n' 66/82, na origem), de 19 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à del~berasão do Senad? -~,~colha do doutor _Alfre~o ~uz~id para exercer o
cargo de !vfínistro dÕ Sllp-reino TiibUrlal Federal; fiã Vaga-decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos_ Fulgêncio da Cunha Peixoto.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -.Está encerrada a sessão.

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

ATA DA 18~ SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE I9Si
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDI=:NCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO.
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE. PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Evandro
Carreira - Raimundo Parente- Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- JoSé Sarney- Alberto SílvaBernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro
Benevides- Agenor Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavaicante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon
- Moacyr Dalla- Amaral PeixQto---:- Hugo Ramos- Nelson CarneiroRoberto Saturnino- Murilo Badaró- Amaral Furlan- Franco Montoro
- Benedito Ferreira·......:.:.- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Benedito
Canelas - Gastão MUller- José Fragelli - Mendes Canele- Saldanha
Derzí- Affonso Carri.argo- José Richa- Leite Chaves- Eveláslo Vieira
- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Octávio Cardoso..
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a preteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser-lido pelo Sr. -1"'-Secretário.

P. lido

o seguinte

REQUERIMENTO N9 43, DE 1982
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b do Regimento ln~
terno, para o Projeto de Lei da Câmara n' 02, de 1982 (n' 5.617/81, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera disposições da Lei n"' 5.8.87, de-31 de maio de 1973, referentes ao regime jurídico do
Diplomata.
Sala das Sessões, 17 de março de 1982. -José Lins- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esse requerimen\o serâ votado após a Ordem do Dia, na forina do art. 375-, incis<dl,- dÔ Regimento Interno.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLI..
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Consti\uição e Justiça sobre a Mensagem n' 23, de 1982 (n•66/82, na ori-

gem), de 19 de março do correrÍte ano, pela qual o Senhor Presiden.te
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor
Alfredo Buzaid para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
Cilrl?s-Fulgênio d~ Çunh_a Peixoto~
A matéria COnstailte -da pauta da Ordem do Dia da presente sessão, nos
termos da aiínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada
em sessão secreta.
Solicito aos Srs. func_ionáriQs_ as providêncías necessárias a fim de que
seja respeitado o dispositiVo regimental.
(A sessão torna-se secreta às 19 horas e 13 minutos, voltando a
ser pública às 19 horas e 18 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria da Or·
dem do Dia.
Passa-se à votaç-ão do Requerimento n"' 43, Tido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n'1 2, de 1982.
Em votação. Os Srs. SenaQores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
D"iscusSão,. C~ iurno 6-ni~o. d~- Projeto de Lei da Câmara n9 2,
de 1982 (n"' 5.617/81, na Casa de ori_g~m), de iniciativa do Senhor
Presidente du República, que altera diSPosições da Lei n9 5.887, de
31 de maio de 1973, referentes ao regime jurídico do diplomata.
(Dependendo de parecer da Comissão de Serviço Público Civil.)
Solicito ao nobre Senador Lourival Baptista o parecer da Comissão de
Serviço Público Civil.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Para emitir parecer.)- Sr.
Presidente, Srs. SenadOres:
Com a Mensagem n"' 537,_ de t 9? I, o Senhor Presidente da República,
nos termos do arC51 da ConstTti.tição Federal, submeteu ao Poder Legislativo·. acompanhado de exposição de motivos do Ministro de-Estado das Relações- Exteriores~ projeto de lei que "altera disposiçõeS da Lei n9 5.887, de 31
de maio de 1973, referentes ao regime jurídico do diplomata".
A!;" alterações propoStaS incidem nos arts. 89, 49 e 10 da Lei n9 5.887, de
1973. modificadas pelas Leis n's. 6.595, de 1978, 6.716, de 1979 e 6.857, de
1980. toda:-. vinculadas à sistemática do instituto da agregação do Diplomata,
que disciplina o processo de aproveitamento dessa categoria de técnicos em
diferentes órgãos da administração federal e estadual.
As modificações sugeridas pelo present~ projct'? estão plenamente justificadas na expo:-.íçào de motivos que deu origem à mensagem presidencial, va-
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lendo destacar~se, para perfeita compreensã_o da matéria, os seguintes trechos
da manifestação ministerial:
5. '"As modificaçõCs ora propostas viSam~ SOI5reti.J-do, -a- resolver essa
questão que se revela tanto mais verdadeira quanto ·maiOr o número de Diplomatas agregados para o exercício de funções ou encargoS em outrOs órgãos da Aministração Dircta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Munidpíos. Esse é o sentido das alterações previStas no artigo 10 da Lei n"' 5.887/73 pelo projeto anexO.
6. O que se pretende é, sem prejuízO de quaisquer direitos do f!-lncionário agregado que retorna aos quadros d~ Car_reira de Diplomata, dar ao
Administrador os meios de planejar o fluxo de progre5sões vertiCais, mail tendo verdadeira a· cxpcctatíva, para os fuocionárioS diplomáticOs, de acesso às
classes mais altas cm prazo previsível. O mecanismo é de execução sirriples,
pois permite a simultane1dade dos dois processos: reintegra-se o Diplomata
que desagrega c_ prevê-se um prazo - proporcional a seu tempo de afastamento- para lhe dar número, o que, tendo em visJ.a os prazos diferentes da
permanência nessa situação, de funcionário agrega-dó para oUtro, significará
ocupação equilibradamente distribuída no- tem_pO -das vagas que_ se abram.
7. Não se configura situação adversa, su-bstancialmente, da atual, no
que se refere à coexistência de funcionários do Quadro Permanente,_ numerados c não numerados. De fato, pela atuallegislação, o retorno ao serviço do
Ministério das Relações Exteriores dG- funCionário _que desagrega cria, durante um certo tempo, até que ocorra a primeira vaga que lhe permita receber número, uma situação Cm que se adiciona, com plenos direitos, funcionário Ou
funcionários a.os quejii"cõhStam do quadro nume_rad_o. O. que se inova, na situação proposta, é o estabelecimento de umJnecaiifsmo q--cue d_ilui, no tempo,
os efeitos danosos, para a Carreira, do virtual bloqueio que o retorno em momento não previsto, como já se djsse,- ao serviço-ao Ministério das Relações
Exteriores, de certo número de Qesagregados, provocaria no fluxo de pro_gressões verticais, por tempo mais ou menos longo.
8. A oportunidade de propor alterações à Lei n9 5.887 enseja, ainda, a
possibilidade de algumas adaptações de sentido justo. Tal seria, por exemplo,
o caso da nova redação proposta para o íterll IV do artigo 49 da Lei n9 5.887,
cujo sentido é, por eqüidadc, dar tratamento idêntico ao da ressalva do item
III, ou seja, oão se agregari-a o Diplomata obrigado a ~ntrar em licença por
motivo de doen-ça em -pessoa da família por prazo superior a seis fnes·es, se a
doença houver sido contraída em decorrência de condições p~culiares do
exercício da profissão ou em caso de acidente de serviço, ·vitim.ando dependentes dirctos, como ocorre quando a vítima é o próprio diplomata. A progressiva criação de postos de vida difícil, nem sempe salubre, justifica plena~
mente a medida.
9. A alteração proposta ao artigo 89_da Lei n9 5.887, tem também, objetivo preciso. Elimiria-se a restrição, que exíste·na atuallei, à progressão funcional de funcionãrio em exerçício em cirganismó internacional (item VI do
artigo 49 d_a lei n'? 5.887). A nova fórmula permitiria a progressão _funciOnai,
por merecimento ou antigUidade, de Diplomata, Conselheiro ou Ministro de
Segunda-Classe, agregado para o exercício de cargo ou comissão em organismo infernacional, desde que do interesse do Governo brasileir:o e não incompatível com os regulamentos do organismo envOlvido. PermaneCe, ·na nova
redução, assim, apenas a proibição da progressão funcional do Diplomata
agregado para trato de interesses particulares (item ll e para acompanhar o
cônjuge, funcionário- da carreira de D"ípiomata, em posto no exterior (item
VIII)."
Como se vê. a proposição tem por objetivo a alteração de preceitos rela~
tivos ao sistema que regula a movimentação de servidores da carreira de Diplomata, na hipótese de agregações. Pretende-se, com as novas medidas, ajustar esse insfitlllto a·-soluções que, sem prejudicar os agregados, permitarf!
fluxo de moviinentação mais adequado aos interesses gerals.
Assim sendo, do ponto de vista da conveniência e interesse para o serviço
público, nada vemos que contrarie o acolhimento do presente projeto, razão
por que opinamos por sua aprovação.

um

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
sa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção.

(Pau~
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E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 02, DE 1982
(n'? 5.617/81, na Casa de origem)
-De iniciativa do Senhor Presidente da República
Altera disposições da Lei n~' 5.887, de 31 de maio de 1973, referen_t_cs_ao rcgime_jurídic~ do Diplomata.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' Os arts. 4', 8' e 10 da Lei n' 5.887, de 31 de maio 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. 4'? O Diplomata temporariamente afastado do exercício
de seu cargo será agregado nos seguintes casos:
I~ licença para trato de interesses particulares por prazo supe-rior n 6 (seis) meses;
II - licença especial por prazo superior a 6 (seis) meses;
III - liCença por inotivo de doença por prazo superior a 6
(seis) meses, salvo em caso de acidente em serviço_ ou doença co_ntraída em decorrência de condições peculiares ao exercício da profissão;
IV - licença por motivo de doença em pessoa da família por
prazo superior a 6 (seis) meses, salvo em caso de acidente em serviço
ou doença contrafda em decorrência de condições peculiares ao
exercício da profissão que vitimem dependentes diretos;
V - desempenho de cargo,_ função ou encargo em outros órgãos da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI - eXercício, em organismo internadonal, de _cargo ou comissão que impeça o efetivo desempenho da funÇão de Diplomata;
VJI - desempenho de mandato eletivo;
VIII - afastamento do exercício do cargo para acompanhar o
cônjuge, funcionário da Ca_rreira de Diplomata, removido para posto no exterior ou que já se encontre servindo no exterior;
IX - afastamento para freqUentar qualquer curso, por indicação da Administração, com· prazo de duração superior a 6 (seis)
meses, excetuados aqueles próprios da Carreira de Diplomata;
Parági"afo únicO. Excetuam~se do disposto no inciso V deste ar~
tigo os casos de afastamento para o desempenho de cargo, funçãoou encargo de Qcupaçào privativa de Diplomata nos Gabinetes Civil
_e~Militar da Presidência da República e nos órgãos de assessoramenta direto do Presidente da República, previstos no art. 32 do
Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967.
""'--Art. 89 Não poderá haver progressão funcional do Diplomata agregado nos termos dos incisos I e VIII do art. 49 desta lei.
Parágrafo único. Não poderá haver progressão, por mereci~
mento, do Díplom-ata agregado nos termos-desta lei, salvo nos casos
de:
a) ocupante doS cargos de Conselheiro e de Ministro de Segunda Classe, 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 conformida.de com o inciso V do art. 49 desta lei, para o exercícío" de cargo, encargo ou função nos Gabinetes
Civil e Militar da Presidência da República, bem como nos órgãos
de assessoramenio direto do Presidente da República, previstos no
art. 32 do Decreto~lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967; e
c) afa_stamento nos termO$ do inciso IX do art. 49 desta lei.
·~Art. W.
Cessado o mo_t_ivo da agregação, o Diplomata, mediante ato do Ministro de Estado, reassumirá o exercício do cargo,
passando a ocupar, na r·espectiva Classe, o lugar que lhe competir
por ordem de antigüidade.
§ 1<J Termínada a agregação, o Diplomata figurará sem numeração na.lista da antigUidade dt? sua própria Classe, no lugar que lhe
corresponda, até lhe ser atribuído número, ocorrendo a primeira va..:
ga, ap-ós-transcorrido:
a) tempo equivalente ao que permaneceu agregado, nos casos
dos incisos I e II do art. 49 desta lei;
b) tempo equivalente à_ metade do que permaneceu agregado,
nos casos dos incisos IJI e IV do art. 49 desta lei;
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c) tempo equivalente a um terço do que permaneceu agregado,
nos casos dos incisos V, VI, VII, VIII e IX do art. 4c;. desta lei.
§ 29 Ao_ cessar a agregação, caso o Diplomai-a nã_o se encontre.
por motivo justificado, no local onde deverá exercer suas ativfdades,
ser-lhe-á assegurado, para efeito de apresentação, o prazo de 30
(trinta) dias.
§ 3 NO caso dO inciso I do art. 49 deta lei, o Diplomata só poderá voltar a ser agregado, pelo mesmo motivo, decorrido tempo
idêntico ao que permaneceu agregado, a contar do término da agregaç-ão anterior, se essa agregação tiver tido duração inferior· a 2
(dois) anos, ou decorridos 2 (dois) anos se a agregação anterior tíver
ultrapassado esse tempo."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em conirâ.rio.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Sr. SenadorFranco
Montoro enviou à Mesa projeto cuja trãmitação, de ·acordo com o disposto
no art. 259, III, .. a", Jc;., do Regimento Interno deve ter iníCiO-na Hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno úrliCO~ do Projeto de Lei da Câmara n•rt 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, q-Ue estabelece normas gerais_çle direito tributário, e dá
outras providênciaS, fimdO
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.354 a 1.356, de !98!,~das Co·
missões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia: e
- de Finanças.
2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que esp·ecifiCa, tendo
PARECERES, sou n's 811 a 814, de 198I, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialídade e jurídicídade;
- 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 Se?ado n~ 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 tarribém integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

4
Votação, em primeiro 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 Brasileíra; tendo

PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicídade e, no
mérjto, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao subs_titutivo da Comissão de
Constituição e Justiça:
5
Votação, em primeiro_ turno, dp Projet_o_ c!_e Lei do Senado_ nc;. 352, de
1978,_ de autoria _çfo $e~~dqr_ Acc~oly Fjfho~ que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, 'sob n' l.l45, de 1981, 'da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
~~rit(), favõr~vel..
- ----

6
Votação, em primeiro turno, do PrOjeto de Lei do Senado n9 255, de
f980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivás à
L_ei nc;. 5.480, de tº=-º-~-<J.g_()_~~kl26-ª.,Jfucipiii_l~nçiQ o pagãmento do -139 salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n's l.l97 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 n9 362, de
197_9~ de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
no 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob~n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
--de Legislação Social;
-:-_d_e Se_rviço Público Civil; ~
- de Finanças.
8

DiscussãO, em primeiro turno, dO PTojeto de L,ei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que_ dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil e dá__ outras _providê_ncias, tendo
PARECERES, sob nos573 a 516, áe 1981, das Comissões:
---de Constituição e Justiça, Peta OOnstitucion{llidade e juridicidade;
--de Legislação Social, favorável;
- 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 nc;. 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da disCussão para reexame da Comissão de
Serviço Púb!ico CiVil.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 24 minutos.)
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
EDITAL
A Presidência do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, no uso
de suas atribuiçõ~s e~tatut4rias, convoca a Comis_são Deliberativa para uma
reunião a realizar-se às deiessete horas âe -terça-feira, dia vinte e três do corrente, em sua sede no Anexo I do Senado Federal, 29 andar, para tratar de assuntos de sua competência.
Brasília, f7 de março de 1982. -· Setiador Muri!O Badaró PresidenteDeputado João Linhares, Secretário.
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ANO XXXVII- N• 025

BRAS!LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 19• SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE 1982
1.1 -

ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficios do Sr.

]'?~Secretário

da Câmara dos DeputadOs

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara n' 10(82 (n' 4,608/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Uriiversidade
das Missões, com sede em Santo Ângelo - RS.
-Projeto de Lei da Câmarifn• 11/82 (n' 4.805/81, na Casa. de ófigem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Ins~
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrâria - INCRA,-a doar
imóveis que menciona.
- ---------- Projeto de Lei da Câmara n• 12/82 (n' 2.340/79, na Casa de origem), que institui o tombamento das estações terminais da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho e Guajarâ-Miiim, e determina outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n' 13/82 (n•104j79, na Casa de origem),
qu_e fixa os níveis mãximos permisSíveis· de sons e ruídos produzidOs por
veículos automotores; regula a fabricação e o uso de acessórios -que- ê-speciflca, e dá outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n• 14/82-Complementar (n' 263/82, na
Casa de origem), que altera a Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de
1970, que estabelece os casos de inelegibilidadeS.
1.2.2 - Leitura de projeto
- PrÓjeto de Lei do Senado n• 20/82, de autoria do Sr. Senad.m Henrique Santi.llo, que altera o § I' do art. 651 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR LUIZ CAVALCANTE,- Consideraçõés sobre dados
constantes da Mensagem do Senhor Presidente_ da República diríg_ida ao
Congresso Nacional na instalação da presente sessão legislativa, na parte
referente ao superavit de nossa balança comercial.
1.2.4 -

Requerimento

- N9 44/82, de autoria do Sr. Senador LujzYiana e outros Srs. Senadores solicitando_ seja inserto em ata um voto de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Vasco Azevedo Filho. Aprovado, após usar da palavra no
encaminhamento de sua votação o Sr. Luiz Viana.
1.2.5 - Discursos do Expediente (continuação)-

SENADOR EVANDRO CARREIRA -Princípios que nortearão o
PT em sua ação política. Trabalho de S. Ex• sobre a Previdência Social.
SENA DOR NELSON CARNEIRO- Reparos a noticiaria àé órgão
da imprensa, sobre o voto de S. Ex• no Senado, quando da apreciação do
nome do Sr. Alfredo Buzaid para o cargo de Ministro do STF.

SENADOR JORGE KALUME- Mensagem dirigida por S. Ex• ao
Senhor Presidente da República, de apoio à conclamação do Chefe do
Governo para o combate à escalada da pornografia e da obscenidade que
vem ocoriendo no País. Pronunciamento do Senhor Presidente da República alusivo ao terceii"O ailO- de seu GOVerno.
SENADOR LEITE CHAVES - RetiflciÇão de noticiãrio da imprensa, atinente a discurso proferido por S. Ex• no Ministério das Relações Exteriores.
SENADOR M.A URO BENEVIDES- Declaração do Recife, lança-

dã na- õportliÍ"Iidade da instalação do Comitê Eleitoral do Senhor Marcos
Freire.

SENADOR AFFONSO CAMARGO- Carta aberta do Sindicato'
dos Professores- do DoísliitO Federal, a propósito da morosidade que vem
ocorrendo na regulamentação da aposentadoria especial dos professores.
1.2.6 -

Comunicação da Presidência.

~Convocação

de sessão extraordinãria a realizar-se hoje, à's 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que:_ designa.
1.2. 7 -_

~eitura

de projetos

. -Projeto de Lei do Senad.\) n• ;U/82, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que irtclui na ádministraçao das Centrais de AbastecimentO
S.A. - CEASAs,. Uffi representante dos produtores de cada Estado.
.. . :- Projeto de Lei do Senado n• 22/82, de autoriª ,do Br. Senador
Franco Montoro, que institui correção monetária nas indenizações dos representantes comerciais autônomos, estabelece o foro de sua residência
nas ações pçrante a justiça comum e presume a exclusividade de zona de
representação.
1.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara -ri9 f14TBI-Complementar, de iniciativa
do Senhor Presidente da República, ãliefi:mdo o Decreto-lei n9 406, de 31
de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do Direito TribUtário,
e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 I 3/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a conCessão· áe aposentadoria especial para o
comerciãrio, na forma que especifica. Votação adíada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 329 (80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica díspositivo da Con'solidação 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 ae Lei do Senado n• !64j8!, 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 Leí do Senado n'? 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
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- ProjetodeLeidoSenadon•255(80,deautoriadoSenadorNelson
Carnefro, que acrescenta dispositivos à Lei no 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 13• salário devido aos tr~balhadores
avulsos. V_o_tação__adiada por falta de quornm.
--Projeto de Lei do Senado n9 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivO da Lei n~' 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado no 309(79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da audjtoria_co!llâbil e d__â omras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento no 35/82.
1.4 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR LOMANTOJONIOR _Aposentadoria do Ministro Álvaro Peçanha Martins, do Tribunal Federal de Recursos.

2 - ATA DA 20• SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE 1982
2.1 _ABERTURA
. ~EXPEDIENTE
22
2.2.1 -Pareceres
Referentes às segUintes matérias:
-Projetas de Decreto Legislativo n9s 18(81; 21(80; lO, 16, 20, 23 e
34181 (redações finais); e Projeto de Lei da Câmara n• 45/80.

_2.3_ -,.--.QROEM 0~0- QIA
.=Projeto deLei daCâmara n9 41/81 (n• 2.443/79, na Casa de origem), que altera a relação de~criti~a~~ rodovias do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei n' 5.917, de !Ode setembro de 1973, dá outnis
p-i-OviâênciaS. Discussão encerrada,yoltando às comissões competentes em
VirtUde de recebimento de emenda em plenário.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Potencialidade hidrelétrica
_Projeto de Lei do Senado n' 105/79, do Sr. Senador Amaral Furdo País.
. --- -- - ~. -I<.ln, que define conseqi.lências do concubinato. Aprovado, em primeiro turSENADOR GASTÃO MOLLER- SituaÇão em qt;t~-s~_en-Contr~--º ____ Il-0. <.lpós usarem d<.J palavm na sua discussão os Srs. Leite Chaves, Nelson
Hospital Geral de Cuiabá, em decorrência dos atrasos, pelo INAMPS, no
Carneiro e José Fragelli.
• 2.4 _DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESpagamento dos serviços prestados.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Projeto.cie lei ~llbQt~do
_SÃO~ENCERRAMENTO.
pelo Ministério da Educação e Cultura, alterando dispositivos da Lei de
3 _ DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
Diretrizcs e Bases, de forma a tornar opcionais para o estudante e para a
- Do.Sr- Humberto_ Lucena, proferidos na sessão de 17-3-82.
escola os cursos profissionalizantes do 29 grau, atualmente obrigatórios.
- Do Sr_. S_enador José Uns, proferidO- na sessão de 17-3-82.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Consideraç.ões sobre a impor4 - ATA DE COMiSSÃO
tação de produtos supérfluos e os que possuem similar naCiOilal.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Cris-e da Previdência SociaL
5 - MESA DIRETORA
1.5- DESIGNAÇÃO DÃ ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES6_- LIDERES E VICE-LIDÍ:_RES DE PARTIDOS
SÃO. ENCERRAMENTO.
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PERMANENTES

c

ATA DA 19~ SESSÃO, EM 18 DE MARÇODE 1982
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRES!DtNCIA DOS SRS. GIL VAN ROCHA E JORGE KALUME

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

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Raimundo
Parente- Alexandre Costa- Luiz Fernando Frej_re- José Sarney- Bernardino Viana- Almir Pínto -=-·Mauro Benevides -Agçnor Maria- Martins Filho - Luiz Cavalcante- Lourival_ Baptista - Passos Pôrlo- Luiz
Viana - Moacyr Dalla - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Benedito
Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Bar-bo_za-- Óas.tão MUller -_José
Fragelti- Mendes Canale- Affonso Camargo --Leite Chaves- Evelásio
Vieira --Paulo Brossard - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo n~mero_ regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossOS trabalhos,
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.

t lido o seguinte
EXPEDIENTE
O FI CIOS
Do Sr. /9-Secretário _dç Câmara dos Deputados en-caminhando à r~1·i~ão do
Senado autógrafos dos ·seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 10, OE 1982
(N• 4.608/81, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a instituir a -Ftiridaçào Universidade
das Missões, com sede em Santo Ângelo - RS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Poder ExecutiVo_a instituir a·FundgLção"Uhiversidade das Missões, com patrimônio próprio e persoi1alidade de direito
público, nos termos da Lei n~' 5.540, de 28 de novembro de 1968, com sede e

fo.ro na cidade t;Je Santo _Ânge]o, no Estado do Rio Grande do Sul, e com o
objetivo de ministrar ensino em grau sUperior.
Parágrafo único. A Fundação Universidade das Missões reger-se-á por
est<i.tU.lo aprovado por decreto do Presidente da República.
Art. 2'? Esta lei entra em vigor na data de sua pub-licação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrãríci.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI NO 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e
sua articulação com a escola média, e dá outras providências.
CAPITULO_J
Do Ensino Superior
•• _,_,--~~· •• ' •• ..-·~~~ •• _._~. ~· • • -:.- ••~::-.::;;_,.-~~-:::;;;: ... ~-<>··~-.... _.., ..... ~-· "'--·-·-··

><••' ••••••

_ Art. 49 As unlyersíQaçl~~ _ç_ Q~ _estabdeci_nieittos de ensino superior"lsolados, consti_tuir~se-ão, quando oficiais, em autarqüias de regime especial ou em
fundações de dir.eito público e, quando particulares, sob a forma de fundações ou associiições.
Art. 59 A organização e o funcionamento das universidades serão _disci~
pi i nados eiu estatutOs e em regimentOS das_ Li:rl.idades que as constituem, os
_quais serão submetidos_ à aprovação do Conselho de Educação competente.
Parágrafo único ... A aprovação dos regimentos das unidades universitárias passará à competência da Universidade quando esta dispuser de Regimento Geral aprovado na forma deste artigo.
Art. 79 As universidades orga_oizar-se-ão diretamente ou mediante a
reunião de estabelecimentos já reconhecidos, sendo, no primeiro Caso, sujeitas à autorização e reconh~cimento e, n~ segundo, apenas a reconheCimento.
AfL 89 Os estãbe~ech1i_entoS isolados de ensino superior deverão, sempre que possível, incorporãr~se a uníversídades ou Cõngreiar·se-com estabele~

cimentos isolados da mesma localidade oy. d~ localidades próximas, _consti-
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tuindo, neste óltimo caso, federações de escolas, regidas por uma administração superior e com regimento unificado que lhes permita adotar critérios
comuns de organização -e funcionamentO~ - · ·
Art. ll

As universidades organizar-se-ão com as.segulntes característi-

cas:
c) unidade de funções de ensino e pesquisa, Vedada a duplicação de
meios para- fins "idênticos ou equivalentes;
•
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•
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CAPITULO V.
Disposições Transitórias
Art. 52 As atuais universidades rurais, mantidas pela União, deverão
reorganizar-se de acordo com o disposto no art. 11 desta Lei, podendo, se necessário e c·onveniente,-iricorpój·a:r eStabelecimentos-de ensino e pesquisa também mantidos pela·Uriião, existentes na mesma localidade ou em localidades
próximas.
_ _
.
Parágrafo único. Verificada, dentro de doze meses, a partir da da~a de
publicação desta Lei, "a juizo do Conselho Federal de Educação, a impossibilidade do disposto neste artigo, as universidades rurais serão-incorporadas às
federais existentes na mesma região.
DECRETO-LEI N• 842, DE 9 DE SETEMBRO DE 1969
Altera a redaçâo do art. 47 da Lei n'i' 5.540, de 28 de novembro de
1968, e dá outras providências.
Os M1ilistros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronãutica Militar, usando das atribuições~ que lhes confere o art.-19 do Ato Institucional n'i'
12, de 31 de agosto de 1969, decretam:
Art. I• É alterado o art. 47 da Lei n• 5.540, de 28 de novembrQ de 1968,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
'"A autorização para funcionamento e reconhecimento_de Univers_idade
ou.estabelecimento isolado de ensino superior serã tornada efetiva, em qualquer caso, por decreto do Poder Executivo Federal, após prévio parecer favorável do Conselho de Educação competente."
(À Comissão de Educação e Cultura.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• II, DE 1982
(N• 4.805/81, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

-
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Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA, a doar imóveis que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Instituto Nacional de ColonizaçãO e Reforma AgráriaINCRA, autorizado a doar ao Sindicato Rural de Ja_guaquara, no Estado da
Bahia, imóveis de sua propriedade, constituídos pelos lotes rurais n9 53 e Sede, medindo 21,7475 h a. (vinte e um hectares, setenta e quatro ares e setenta e
cinco centiares) e 10,7206 ha. (dez hectares, setenta e dois ares e seis centíates)
respectivamente, localizados no ex-Núcleo Colonial de Jaguaquara, no Município do mesmo nome, com área total de 32,4681 ha. (trinta e dois hectares,
quarenta e seis ares e oitenta e um centiares).
Parágrafo único. Os imóveis a·que se refere este artigo têm os seguintes
limites e confrontações: lote n'i' 53 - ao norte, com terras -de Octávio Vaz; a
este, com terras de Artur Piropo; ao sul, com o lote n9 14 e a oeste, com o lote
n'i' 10; lote Sede- ao norte, com os lotes n9s 23 e 24 e Fazenda Gameleira; a
este, com o lote n9 22 e terras de Acúrcio Vaz; ao sul, com o lote n'i' 4; e a oeste, com o lote n9 3.
Art. 29_ O donatário- m-anterá, nas áreas a que se refere o artigo anterior,serviços assistenciais e atividades de interesse púbfico.
Art. 39 A doação efetivar-se-á mediante termo a ser lavrado em livro
próprio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, revertendo os lotes ao patrimônio do doador se a eles for dada destinação diversa da prevista no art. 29 desta lei, s'tm que ao donatário assista direito a qualquer indenização. ·
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposiçôes eril coritrârio.
MENSAGEM N• 219, DE 1981
Excelentíssimos Selthores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura o anexo projeto de lei

que "autoriza- o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- lN~
CRA, a doar os imóveis que nieilcioi1ã.".
Brasília,-15 de junho de 1981.- J.oão Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 51, DE 26 DE MAIO DE 1981,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA
Excelentíssimo .senhor Pre~id~nte da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência
o ariexo·projeto de-lei, que autoríza o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária- INCRA, a efetivar a doação de uma área de 32,4681 ha
(trinta e dois hectares, quarenta e seis ares e oitenta e um centiares) ao Sindicato Rural de Jaguaquara, no Estado da Bahia, para ser utilizada em ati vidade de treinãrile"rifO de peSsoal do meio rural e como campos experimentais
voltados para a agricultura.
A medida foi objetci de deliberação do Conselho de Diretores daquela
autarquia, através da Resolução n9 182,_ de 17 de novembro de 1980, que autorizou a doação da_ área referida.
Convém salientar, por oportuno, que, consoante entendimento da douta
Consultaria Geral da República- Parecer n• H-525(67, a desvinculação de
bens do patrimôriió das entidades autárquicas somente poderá efetivar-se me_diante autorização legislativa.
-Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de
profundo respeito. - Angelo Amaury Stábile.
(Às Comissões de Assuntos Regionais e de Firzanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 12, DE 1982
(N• 2.340/79, na Casa de origem)
Institui o tombamento das estações terminais da Estrada de Ferro
MadeirajMamoré, em Porto Velho e Guajará-Mirim, e determina
_ .outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 Ficam torilbadas as estações terminais da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, em Porto Velho e Guajarã-Mirim, no Estado de Rondônia.
-- Art. 29 o- Poder Executivo, através do Ministério da Educação e Cultu~
ra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da presente lei, tomarã
as providências necessárias p·afa que o Instituto do Património Histórico e
Artístico Nacional inscreva os referidos bens nos Livros de Tombo, conforme
disposto no art. 49 do Decreto-lei n9 25, de 30 de novembro de 1937.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N9 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1967
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
CAPITULO I
Do Patrimônio histórico e artístico nacional
Art. 19 Constitui o p·atrimônio histórico e artístiCo nacional o conjunto
dos bens móveis e-imóveis existentes Iió País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história doBra- sil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico
ou artísfico.
-§ 19 Os bens a que se refere o presente artigo só Serão considerados parte integrante do património histórico e artístico brasileiro depois de inscritos
separada ou agrupadamente num dos quatro livros do Tombo, de que trata o
art. 4• desta lei.
§ 29 Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são tam~
bém sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou age"nciados pela indústria humana.
Art. 29 A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas natu·
raiS:, bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público inw
terno.
Art. 39 Excluem-se do património histórico e artístico nacional as
obras de origem estrangeira:
I) que pertençam às representações diplomátiCas ou consulares acreditadas no País;
2) que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam carreira no País;
3) que se incluam entre os bens refertdos no art. 10 da Introdução do
Código Civil, e que continuam sujeitãs à lei pessoal do proprietário;
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que pertençam a casas de comêrcio de objetos históricos ou

artísti~

cos;
5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou
comerciais;
6) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para
adorno dos respectivos estabelecimentos.
Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de
licença para livre trânSito, fornecida pelo Serviço do Patrímônio Histórico e
Artístico Nacional.
CAPITULO 11
Do Tombamento
Art. 4"? O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico-Nacional possuirã quatro Livros do Tombo, nos quais serão iriSCritas obras a que se refere o
art. JO? desta lei, a saber:
l) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as
coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia
e popular, e bem assim as mencionãdas no § 2"' do citado art. 1"';
2) no Livro do Tombo HistóriCo, as coiSaS de interesse histórico e as
obras de arte histórica;
3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira;
4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem
na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras;
§ lO? Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes.
§ 2"' Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2,
3 e 4 do presente artigo, serão definidos e especificados no regulamento que
for expedido para execução da presente lei.
Art. 59 O tombamento dos bens pertencentes à União, aOS Estados e
aos Municípios se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patri-::
mônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a
quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de produzir os necessários efeitos.
Art. 6"' O tombamento de coisa pertencente a pessoa natural ou a pes~
soa jurídica de direito privado se fará voluntária ou compulsoriamente.
(Às C01hissõis de Educação e Cultura-e de Transpó'rus, Comunicaç-ões e Obras Públicas.}

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 13, DE 1982
(N• 204/79, na Casa de origem)
Fixa os níveis máximos permissíveis de sons e ruídos produzidos
por veículos automotores, regula a fabricação e o uso de acessórios
que especifica, e dá outras providências.
O Co:Og"iéSSó Nacional decreta:
Art. I"' Os veículos automotores licenciados no território naCional de~
verão obedecer aos seguintes níveis máximos de ruído:
I - veículos de passageiros e de uso misto, iliclusive motonetas, motocicletas e bicicletas com motor auxiliar, 84 decibéis - dB.(A);
II - veículos de carga, inclusive ôriibus, máquinas agrícolas de tração,
veículos de uso industrial e similares:
a) até 185 cv.: 89 decibéis - dB.(A);
b) acima de 185 cv.: 90 decibéis- dB.(A).
Parágrafo único:-- As buzinas e equipamentos similares, originais ou
acessórios, obedecerão ao índice máximo de 90 decibêis.
Art. 2"' Excluem-se dos limites estabelecidos no artigo anterior os veículos destinados a competições esportivas, mediante autorização das autoridades competentes.
Art. 39 Na aferição dos índices de ruídos a que se refere o art. 1"' desta
lei serão utilizadas as normas fixadas na Recomendação R. 362 - Acústica,
da International Standars Organizatio11- ISO. Art. 49 Os veíCUlos equipados com peças e acessórios que produzam
sons ou ruídos, e que não constituam equipamentos origjitais de fábrica, so~
mente poderão circular se as referidas peças e acessórios riVerem eStarripãdo o
número do respectivo certificado liberatório.
§ 1"' O certificado liberatório será requerido pelos fabricantes, seus distribuidores ou concessionários exclusivos, mediante a exibiÇão de dois exem~
piares do produto sujeito a liberação, que se farã aCbmp·a-nhai" de laudo resultante do teste de aferição realizado por entidade oficiaL
§ 29 Somente após a concessão do certificado admitir~se-ãõ- à produção
e a comercialização ·dos acessórios a que se refere esse artigo. -Art. 59 Os veículos equipados com peças e acessóríõS liberados nos termos "desta lei, somente poderão ser apreendidos quando comprovada a sua
adulteração ou a inobservância de suas normas e característicaS Oe cons-
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trução de que resulte a inobservância dos níveis de ruído previsto no art. 1"'
·desta lei.
-§ 19 Apreendido o veículo na forma prevista neste artigo, far-se-á a sua
entrega ao proprietáriO reSpectivo; no prazo dC-24 horas a contar da apresentação do resultado da aferição efetuada nos termos do art. 39 desta lei.
§ 29 ComprOvada a infração dos níveis previstos no art. I"' desta lei, somente se farâ a liberação do veículo apreendido depois do pgamento das multas previstas na legislação em vigor e da substituição, por conta do proprietário ou possuidor do veículo, das peças ou acessórios adulterados ou deteria~
rados.
Art. 69 - Esta lei entra em -vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposíções em contrário.

LEG/SLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.413, DE 14 DE AGOSTO DE 1975
Dispõe sobre o controle da poluição no meio ambiente provocada
por atividades industriais. (DO de 14-8-75.)
Art. lO? As indústrias _instaladas ou a se instalarem em território ·n,_acional são obrigadas a promOVe-r -as med.fda_s necessárias-a prevenir Ou cofiigir ·os
inconveriieiltes ej·;fejuízos da pOrtiiÇ~~-e da contamiriação do meio ainbiente.
Parágiafo úilico: As medidas a que se refere este artigo serão definidas
pelos ófgãos federais" competentes; no'íriteresse do bem"~estar, da saúde e da
segurança das populações.
Art. 2"' Compete exclusivamente ao Poder Executivo Federal, nos casos
de inobservância do disposto no art. lO? deste decreto~lei, determinar ou cancelar a suspensão do funcionamento de estabelecimento industrial cuja atividade seja considerada de alto interesse. do desenvolvimento e da segurança
nacional.
Art. 39 Dentro de urna polí.tica preventiVa, os órgãos ge_stores de incentivos governamentais considerarão sempre a necessidade de não agravar a situação de áreas já críticas, nê,I.S decisõ~s sobre localização industrial.
Art. 4"' Nas ãreas críticas, serâ adotadÕ esquema de zoneamento urbano, objetivando, i~clusive, para as Situações existentes, viabilizar alternativa
adequada de nova localização, nos casos mais graves, assim como, em geral,
estabelecer prazos razoáveis pani a instalação dos equipamentos de controle
da poluição.
Parâgrafo único. Para efeito dos ajustamentos necessários, dar-se-á
apoio de Governo, nos diferentes níveis, intlusive por financiamento especial
para aquisiÇãO de dispositivos de controle. _
Art. 59 Respeitado o disposto nos artigos anteriores, os Estados e Mu~
nicípios poderão estabelecer, no limite das respectivas competências, -condições para o funcionamento de empresas de acordo com as medidas previs~
tas no parágrafo único do art. 19
Art. 6"? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO N• 76.389, DE 3 DE OUTUBRO DE 1975
Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição in~
dustrial, de que trata o Decreto-lei n"' 1.413, de 14 de agosto de 1975, e
dá outras providências.

Art. 19 Para as finalidades do presente decreto, considera-se poluiçãoindustrial qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas
do meio ambiente, causadas por qu"alquer forma de energia ou de substância
sólida, líquida ou gasosa, ou combinação de elementos despejados pelas indústrias, em níveis capazes, direta ou indiretaménle, de:
I - prejudicar a· saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II- -criar condições adversas às atividades sociais e econõmfcas;
III - ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros recursos na~
turais.
Art. 2"' Os órgãós·- e entidades gestores de incentivos governamentais,
ncitadamente o COI, a SU:QENE, SUDAM e bancos oficiais, considerarão
exPlicitamente, i"Ia· análise· de projetO.s, as diferentes formas de implementar
política preventiva em relação à pOluição industrial, para evitar agravamento
da situação na_s_áreas_ críticas, seja no aspecto de localização de novos em~
preendimentos, seja na escolha do processo, seja quanto à exigência de mecanismos de controle ou prócessos antipoluifivos, nos piOjetos- aprovadoS.
Art. 39 A Secretaria Especial do Meio Ambiente- SEMA, -órgão
do Ministério do Interior, proporá ciitérios, normas e padrões, para o território nacional, de preferência em base regional, visando a evitar e a corrigir
os efeitos danosos da po"Iuíção industriaL
Parágrafo úníco. No estabelecimento de critérios, normas e padrões
acima referidos, será levada em- conta a capacidade auto-depuradora da água,
do ar e .do solo, bem como a necessidade de não obstar indevidamente o desenvolvimento económico e social do .País.
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Art. 4'i' Os Estados e Municípios, n-o limite das respectivas competências, poderão estabelecer condições para o funcionamento _das empresas, inclusive quanto à prevehção ou correção da poluição industrial e da contaminação do meio ambiente, respeitados os critériõs; -nottrüls·e padrões -fixados
pelo Governo Federal.
Parágrafo -único. Obse_rvar-se-ã -sempre, no âmbito dos diferentes
níveis de Governo, a oriC"ntãção de tratamento progressivo das situações-existentes, estabelecendO-se prazos razoáveis para as adaptações a serem feitas, e,
quando for o caso, proporcionando alternativa de nova localização, com
apoio do setor público.
Art. 59 Além das penalidades definidas pela legislação estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessáriaS à prevenção ou correção
dos inconvenientes e prejuízos da poluição do meio ambiente sujeitarã os
transgressores: _
___
a) à restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder
público;
b) à restrição de linhas de financiamento eril_ es_tabelecimentos de créditos. oficiais;
c) à suspensão de suas atividades.
_
Parágrafo único. - A penalidãde- previsfa- na letra c do artigo anterior é
da competência exclusiva do Poder Público Federal, nos casos previstoS no
art. 10 deste decreto,
.
. .
Art. 6'i' A suspensão- de atividades, prevista no art. 59 deste decreto, serâ
apreciada e decidida no âmbito da Presidência da República, por proposta do
Ministério do Interior. ouvido o Ministério da Indústria e do Comércio.

. . . . . . . . . . . . (Jl~. C~~~'s;ã;;a~. T;d~;;o·ri;;: C~~;;~rc~~fie's ~- ób·;~~iPâblt~~;
e de Economia.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 14, DE 1982- COMPLEMENTAR
(N• 263/82, na Casa de origem)
Altera a Lei Complementar n'i' 5, de 29 de abril de 1970, que es~
talece os casos de inelegibilidades.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. I• Os dispositivos da Lei Complementar n' 5, de 29 de abril de
1970. abaixo indicados. passarão a vigorar com _a seguinte redaç~O:
"Art. I•- ................. ,, .. "~ .... ,, ................ o
1- . " ............ " ' . " . " ... : ....... ". " " .. ' " " . "

I I - .................................................. ..

'ui- " ... ' ,·,".". ". "" ..... ~..... " ..... ". '" .. "."

aJ ........................ , , .. --··· ............ ·• .... ..
b) ' ' ' ' ' " ' ' " ' " ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " · - · · ' " ' " ' " " ' · · · - - · - -

! - .... ,o.c ••. o,c . . . . . . . . . . . ,o, . . . . . .-.~-,~ . . . . . . . . . . ..
2- os que não pOssuam domícílio eleitoral, no Estado, pelo
menos l (um) ano imediatamente anterior- à e,leição.
V- , .. , .. ,·.o
a)

.. , . . . . c . . . . . . . , o • ' . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

.....................~.................... ..

b) ......... " .... '·" .... " . " " . " ''·"" ....... " " ••.
c) .................................. - ................ d) os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado ou Território. pelo menos i (um) ano imediatamente anterior .à eleição.

VI- ..... ~··· ................................................. .
a) ............................. ~ .................... .
b) os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado ou Território. pelo menos I (um) ano imediatamente anterior à eleição:'
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 5, DE 29 DE ABRIL DE W70
Estabelece, de acordo com a Emenda Constitucional n'i' 1, de 17
de outubro de 1969, art. 151 e seu parágrafo único, casos de inelegibilidades, e dá outras providências.
O Presidente da República
Fãço saber que o Congresso- Nacional decreta· e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. J9 São inelegíveis:
III- para Governador e Vice-Governador:
b) em cada Estado:
I. o cônjuge e os parentes conSangüíneos oi.l a~n-s, até o terceiro grau
ou por adoção do GoVernador ou_ do Interventor_Eederal ou dç_quçm~ nos 6
(seis) meses anteriores ao prefeito, os haja substituído;
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2. os_que não possuam domiciTio eleitoral no Estado, pelo menos 2
(dois) anos imediatamente anteriores à çleição;
V- para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados:
d) os que não possuam domicílio eleitoral. no Estado ou Território, pelo
men-os 2 (dois) anós imedi!'l~amente anteriores à eleição,

VI- para as Assembléias Legislativas:
_ b) os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado, pelo menos 2
(dOis) anos imediatamente anteriores _à eleição;

"(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. J9-Secretârio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 20, DE 1982
"'Altera o§
lho" .

]I'

do Art. 651 da Consolidação das Leis do Traba-

O Congressd Nacional decreta:
Art. I• O§ I• do Art. 651 da Consolidação das Leis do Trabalho passa
a vigorar cOm a seguinte redação:
"Art. 651.
§ J9 "Quando for parte no dissídio agente ou viajante~ é comw
petente a junta da localidade onde o empregador tiver seu domicnio.
salvo se o_ empregado estiver imediatamente subordinado à agência
ou-ftli"al, 6U aírid3, seri1pre que estiver o mesrri6 domicílio próximo
ou no local onde exercer suas atividades, caso em que serâ competeD.te ajunta em cuja_jurisdição _estiyer situada a m-eSma- 3.gêilcia ou
filial, ou ainda o donricílio do empregado".

Art. 29: Esta lei entrarã em vigor na- data de sua pubticaçãÕ:
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A redação atual do § 1' do Art. 651 da Consolidação das leis do Trabalho vem prejudicando sobremaneira- faixa de empregados economicamente
mais pobres, visto que o empregador, ao requerer a competência· da junta
onde ele tenha çiomicílio, retirã. do empregado o direito de ser assistido pelo
seu sindicato, além de onerã-lo com despesas de locomoção, hospedagem,
etc.
O-problema é mais sério poique, na mã.ioriã das vezes, o empregado sé
en:cOriira desempregado.
Acresce que, recentemente; o Ministério do Trabalho, através da douta
ComissãO de EnqUadramento Sindical- Processo MTb nl' 328.556/75, resolução publicada, DOU de 3-11,77, pág. 14812, Seção I - Parte I, decidiu por
unaniniídade. "que é devido ao recolhimento da contribuição Sindical, a favor da entidade sindical, representativa na base onde o empregado exerce a
sua função e não é registrado".
A Presente proposição uma vez aproVada, virâ beneficiar milhões de trabalhadores brasileiros,_ razão por que esperamos o apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões. 18 de março de 1982. -Henrique Santillo.

a

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 651. A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é delernlinada pel:i localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, pres~
tar serviços aó empregador, ainda que tenha síi:lo-contratado noutro-local ou
no estrangeiro.
·
§ 19 Quando for parte no dissídio agenete ou viajante, é competente a
Junta da localidade onde o empregador tiver o seu domicílio, salvo se o empregado estiver imediatamente ~ubord!nado a ag-ência •.. ou fi~ial, caso em que
serâ comPetente â Junta em éuja jurisâlção estiver situada a mesma agência
ou filiaL
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RESOLUÇÃO A QUE SE REFERE O AUTOR DO
PROJETO EM SUA JUSTIFICAÇÃO
MTb - 328.556(75
RESOLUÇÃO
Vistos e relatados os presentes autos, encaminhados pela DRTJGB, nos
quais a ITrrTui Produto_s_ Farm_acêutícos Millet Roux Ltda. co_nsulta, para difi.:
mir dúvidas a respeito do recolhimento de contribuição sín-d.ical dos empregados contratados pela Matriz à qual permanecem vinculados e que paga seus
ordenados, prestam serviços em outros Estados da Federação onde a consulente não tem filiais, mas meros escritórios para 'relações públicas, exercendo
uns as funções de vendedores e outros com serviços-internos. Considerando
que a dúvida levantada não é de fato de enquadramento sindical, como bem
afirmou a DRT jRJ, e sim de _empregados registrados na Matriz e que exercem suas funções em outros _Estados; considerando que a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de _uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão oti, inexistindo este, nã.
conformidade do disposto no art. 591 da CLT, como bem afirma o art. 579
do diploma consolidad_o; considerando entretanto que Vendedores-Viajantes,
Propagandistas de Produtos Farmacêuticos (propagandistas-vendedores_ e
vendedores de produtos farmacêuticos) são categorias diferenciadas, e como
tal vinculam à entidade sindical pela função exercida e não pela atividade da
empresa; considerando o que mais dos autos consta, resolve a Comissão do
Enquadramento Sindical, em sessão ordinária; por unanimidade, de acordo
com o parecer do Relator, opinar que se esclareça à consulente que a contribuiçã-o sindical é devido o seu recolhimento a favo_r da entidade sin_d_ical representativa na base onde o empregado exerce a sua função, e não onde é registrado, como vem procedendo a requerente. Brasília, 27 de abril de 1976.
Ageu Cavalcante Lemos - Relator: Aluysici Simõ_es CariiPos - Presidente
da CES.
(Às Comissões_ de Constituição eJus_tiÇa e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões _competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador L.uiz Cavalcante, ,
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. S6nãdores:_
Múltiplos afazeres e alguns contratempos respondem por este já tardio
reparo a certa afirmação constante da Mensagem do Senhor Presidente da
República ao Congresso Nacional, ao ensejo da abertura da atual sessão legislativa. Referida ãssertiva, que está na página 45, é a seglliri.tC:
.. Registrou-se o maior superávit na balança comercial da história econômica do País - US$ 1,2 bilhão".
Apenas em termos nominais esse superávit foi ou é o maior da históría,
pois se considera a desvalorização do dólar e, mais ainda, o aviftãmento do
índice de relação de trocas, o superávit deUS$ I ,2 bilhão de 1981 teve menor
poder de compra do que o modesto saldo de 438 milhões de 1966, e teve menos da metade do poder aquisitivo do superâvit de 655 milhões de 1965. Em
termos mais precisos, o poder de compra desse saldo de 1,2 bilhão é mesmo
inferior a 300 niilhõcs de dólares naqueles anos de 1965 e 66.
E aqui chegamos ao ponto crucial do nosso comércio eXferior, que é a
c~escente deterioração do índice de relação de trocas. Tal índice, 100 em 1970,
baixou para 62,7 em junho de 1981, segundo o B9letim Mens~l_c_lo Banco
Central, de janeiro último,
- Por esse Boletim, deduzimos que, enquantO a exportaÇão passou dos
2.739 milhões de 1970 para 23.293 milhões, em 1981- num incremento nominal de 750% - , enquanto isso, o valor real do poder de compra desses 23
bilhões de agora corresponde apenas a 4,9 bilhões de 1970, isto é: de 1970 a
1981, o cresdmento real das exportações foi apenas de 79%! Em outras palavras: de 1970 a 81, enquanto em valor nominal as exportações cresceram 8 vezes mais, em valor real o crescimento nem sequer duplicou.
O Sr. Eve/ásio Vieira -

Concede-me V. Ex• um_ aparte?

O SR. LU!Z CAVALCANTE- Permita-me V. Ex• termine a seqüência, e já lhe concedo o aparte. A grande causa da degradação dos preços dos
nossos produtos é a prosperidade das nações ricas, prosperidade que vem sendo mantida à custa do_s mais pobres, corno confessa o _insuspeito norteamericano Paul Samuelson, Prêmio No bel de Economta de 1970:
.. Os países em desenvolvimento têm grande interesse em lutar
contra a inflação mas têm de lutar ainda contra outras circunstân-
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ciã.!! adversas, como o mau tempo, a pobreza interna e também a
n9s·sa prosperidade".
D_e fato, examina~d_9-s.e o extenso rol Qo~_nossos produtos cxportadL1S
em 1981, verifiCa-Se qi.Ie póucos melhoram de prt!ço em relação ao ano anterior. Café, açúcar, cacau, mamona, sisai, óleos de soja, mate, pimenta, ferro
gusa, estanho, manga_n~~. etc . .....,-:_todos sofrer3:m queda de preço.
Quanto
e,;z~eçÕes, a mai;-honrosa foi o ~rnendoim em grão, cujo preço
subiu 61%. Em segundo lugar, ainda o amendoim, sob a forma de óleo bruto,
que aume-ntou 45%.
Ê de pasmar, portanto, que a nossa produção da leguminosa, de 930 mil
toneladas_ em J970, esteja reduzida a 320 mil toneladas.
Mas o amendoim ê outra estória, que fica para depois. Por enquanto
prestemo-lhe apenas nossas homenagens, por seu poder revigorador do homem e da economia brasileira.
Concedo o aparte, com muito gosto, ao eminente Senador Evelásio Vici-

à;

ra.
O Sr. Evelásio Vieira - Pelas razões que V. Ex• apontou e por outras,
não há nenhum moth,o_para o Governo festeJar born0asti6tmentc à superávit
oc:_orrido n_a_ balança comercial, porque, além das razões que V. Ex~ apontou,
dessa desvalorização constante do cruzeiro, que nos cria dificuldades nas impoitaÇões necessárias ao desenvolvimento nacional, o Governo teve também
que reduzir as importações._ Essas reduções _de importações de_ matériasprimas essenciais ao nosso parque industrial também vieram contribuir para
o desemprego, que é hoje, na verdade, o maior problema do Brasil, do Governo, pelo menos para quem tem qualquer sensibilidade humana.~ preciso que
se diga, ainda, que em razão dessa política de abertura_e d~_ economia internacional, nós estamos aumentando o índice de desnacionalização no Brasil. Nós
estamos ampliando um novo vetor a _ifnpulsionar a inflaÇão ho Brasil, que
_embora tenha decrescido nos últimos meses, ·não chega a ser reduzida ao nível
d~ejicto- e aperlas uma i~hação -q~e -eStá ~-e~ do rePrimida "artfficialmente, porque na hora em que o Governo reduzir e afrouxar os meios de pagamentos, a
inflação voltará a crescer novamente no Brasil. Meus cumprimentos a V. Ex"
pelos dados que levanta e que neutralizam esse júbilo do Governo por este superávit na balança Comercial, que-é simplesmente ilusório. Tanto é, Senidor,
que as exportações de janeiro, fevereiro e março já não estão correspondendo
às expectatiVas, às prevfsões do Goye_rno Federal.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito grato a V. Ex•, eminente colega.
Mas para responder ao seu aparte, tenho que pedir habeas corpus, e valho-me
do advogado Santo Agostinho que disse: ..prefiro os que me criÚcam aos que
me elogiam; os que me criticam me corrigem e os que me elogiam me corroml?eiTl"· Valho-me d_essas_palavras do Santo à guisa de habeas corpus.
De fato esse pro_bl_ef!l_a da inflação dá pano para muitas mangas e é, sem
dúvida alguma, o calcanhar de Aquiles do Governo Figueiredo. 1:: S. Ex" mesmo quem o diz aqui na iritrodução da sua Mensagem:
"A inflação cOnstítiii, tifVez, para O Governo, o-seu maior ônus
polítfco."
- Eu só- üi'aria o "'talvez" aqui. Basta dizer que a inflação, nos cinco anos
do Governo Geisel, foi a 409%, aO passO que a inflação no Governo Figueíredo, nestes três anos, já ascendeu a 668%. No Governo Geisel, no seu último
ano --tenho os números aqui-, a inflação foi de 40,8%; ao fim do primeiro
ano do Governo Figueiredo, ela subiu a 77,2%. O Presidente assombrou-se, e
aLveio aquele célebre pacote de 7 de dezembro de 1979, e o Presidente justificou, enfaticamente, perante à televisão com este intróito:
'"Desde o primeiro momerltó em qüe ãssuml a responsabilidade
do Governo, senti craramen_t~ que rião _Poderia realizar os ansefos da
sociedade brasileira d~ prosperidade económica, bem-estar social,
-sem atacar, coma:_ medida priqritárja, _o _grave problema da inflação."
A seguir, o Presidente descreve as medidas e demonstra a sua convicção
de que elas dariam resultado positivo, assim terminando:
•• ... Como se pode verificar, houve a determinação do Governo
de, ainda este ano, preparar o terreno para que se possa, ao longo de
1980, inverter a tendência inflacionária."
Doce engano do Presidente. A inflaéão de 77,2% naquele ano, que iria
ser invertida, foi a de 110,2%! Daí por que digo que o Presidente Figueiredo
tem uma responsabilidade enorme relativamente à inflação.
Repito, ao fim do terceiro ano de Governo, a inflação chegou a 668%, o
que dá uma taxa uniforme, por ano, de 97,2%; se esta taxa se reproduzir nos
três anos vindouros, o Presidente Figueiredo vai emplacar, ao término do seu
~andato, uma inflaqão ~e 5.80Q%! Um record~ talvez imbatível.
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O St_. Leite Chaves - De quanto, nobre Senador?
LUIZ CAVALCANTE- Cinco mil e oitocentos por cento, ao
fim do governo. V. Ext- pode fazer a conta que vai Surpreender-se, talvez.
O Sr. Leite Chaves- Cem por cerito ao ano nl.Ultiplicado por cinco, ou é
outro_ critério?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- É inflação sobre inflação, não é multiplicado por cinco. V. Ex'. que é bancârio, deve saber isso muito bem.
Em conseqUência do fracasso, foi desfeito_ o pacote de 7 de dezembro,
havendo a liberação dos juros e a liberação das indexações. Mesmo assim a
inflação do ano passado, 1981, foi a 95,2%. O PIB foi o menor da história do
Brasil, desde que a Fundação Getúlio Vargas o apura: menos 3,5%. Recessão
a que V. Ex• já aludiu, Senador Evilásio, ociosidade do parque industrial, desemprego ascendente, dívida interna deu um pulo colossal, passando de 848
bilhões, do ano anterior, para 3 trilhões e 87 bilhões.
O Sr. E\·efásio Vieira --Deve dobrar este a_n_Q'[__

o SR.

O SR. LUIZ CAVA LCANTE - Espera-se 6 trilhões.
A inflação é tim-p"fOblerna tão sério, mas tão sériO mes·mo....:.. e tem razão
o Presidente da República de preocupar-se com ela e nós também, que constantemente ventilamos este assunto aqui- que, rCcenie eilQuete (esta no Estado de S. Paulo, do dia 9 de fevereirO) do Instituto GALLUP, em zonas urbanas, a conclusão foi a de que 65% dos entrevistados consideraram a_ inflação cOmo o mafor Pfõblema do Brasil. Sessenta e diiCOpor centô. -os outros 35% se diluem nas demais respostas.
Então, é iriesmo -de estarrecer. E não se ponha toda a culpa no petróleo
pela inflação brasileira, como se procura fazer áer aijui, nos jorn-ais e; de certo modo até na Mensagem, porque o Chile não tem petróleo e tinha uma inflação q~e foi a 500%, em 1975. A inflação, no ano passado, no Chile, foi simplesmente - é de deixar a gente com água na boca - de 9,5%, não n_o mês,
mas no ano, e jâ agora, no mês de fevereiro, a inflação do Chile foi negativa:
menos 0,8%. Quer dizer, os preços baixaram. E nem se vã dizer que esse sucesso do' Chile é porque o regime é militarista, é autoritário, porque a Argentina é, também, militarista, uma ditadura, e foi a recordista milhdial da inflação, que se alçou a 149% no ano passado ...

O Sr._ Bernardino Viana- Nobre Senador, V. Ex• me p"ermite?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com licença, Por outro lado, o Chile
não tem petróleo, enquanto a Argentina é quase auto-suficiente, produzindo
85% do petróleo que consome, mas é campeã mundial da inflação."
Com prazer, ouço o eminente Senador Bernardino Viana.
O Sr. Bernardino Viana- Mas, nobre Senador, nos países em que adotaro a correção monetária, a inflação não penaliza tanto, porque ela vai contabilizada de um lado da balança e a correção monetária ajusta o outro lado.
Se nós temos uma depreciação da moeda de 92% em um ano, e se meus salários, os salários dos empregados são aumentados em 92%, ela não está pe'nalizando o assalariado, não está penalizando Os-estoques, porque--estes são
aumentados também na mesma proporção, ou até mais. E, além do inais, eu
queria lembrar que essa inflação que nós estamos atravessando, aqui, -no Brasil, é mais uma inflação de oferta ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE- É mais uma ...?

O Sr. Bernardino Viana - f: mais urna inflação de oferta. Sím, porque
nós adotamos uma política voltada para o exterior para poder então ...
O SR. LUIZ CA.VALCANTE- Então, é uma oferta do amigo da onça,
porque, como dói!
O Sr. Bernardino Viana- A meu ver, a inflaçãO rião está me penalizando, porque ...
O SR. LUIZCAVALCANTE-A V. Ex• não, nem a mim. Mas ao em·
pregado de V. Ex•, lá da sua fazenda, deve estar ...
O Sr. Bernardino Viana - Não, porque ele vai ser reajuStado em até
mais do_ que o salário mínimo.

O Sr. Leite Chaves - Mas de seis em seiS niesCsl
O Sr. Bernardino Viana- Quem-ganhai:-a:té trêS salários-míriii:õ.os, em
vez de ter um aumento de 100% do INPC, ele tem t lO% da inflação. Se o aumento é de 90%, ele tem 99%; até três salários rriíniriioS.-E outra coisa": Cu queria referír-me também à euforia em que nós ficamos, nós do -Governo; porqUe
alcançamos esse superávit na balança comercial. É porque, em 1978, nós
tínhamos um déficit de-dois bilhões e duzentos milhões de dólares; em 1979,
repetiu-se, dois bilhões e duzentos milhões de dólares; em 1980, nós tiverriOS
dois bilhões e oitocentos milhões de dólares, e quando foi em 1981, com toda
essa crise, crise inclusive interitaciOnal, nós coOsCguim-oS um ·superávit de urÍl
bilhão e duzentos milhões de dólares. Logo, seria pai'a que as autoridades e

todos nós do Governo, que cipõianios a·política do Governo, ficássemos satiSfeitos corp e~se resultado~
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Mas não é o maior da história, como
diz a Mensagem. E quanto a apoiar, Seri.ador Bernardino Viana:, eu quero
lembrar um pensamento que lihá PC!_Uco: '"Asvezes, a melhor forma de ~p_oio
é discordar". f: o que acontece comigo, eminente colega. Eu n_ão quero _dtzer
que V. Ex• esteja errado, não. Mas eu, com as minhas críticas, estou pensando que estou ajudando o Governo, tanto como V. Ex", com os aplaus~s.
Mas, não fica só no Chile, que teve essa mínima inflação. Tenho aqut na
Conjuntura Econôrnica de fevereiro, um -rol de países que não têm petróleo,
mas que tíveiâ.iri. Uma inflação anual menor, às vezes, que a inflação men~al
do Brasil: Alemanha 6,8%; Áustria 7,2%; Espanha, 14%; França 13,6%; Japao
não se fala, porque esse é um milagre; 3,9%; Portugal, 21,8%; Suíça, 7,3%.
E' prosseguindo Srs. Senadores ...
O Sr. Benedito Ferreira - Púrrilte V . .Ex• uma ligeira -observaçãO?
O SR. LUIZ CA VÁLCANTE -

Pois não.

0-Sr.-Be~edito Ferreira- Nob~~ Senador, não sei e não tenho por que
divergir de V. Ex• ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado,jâ me tranqUilizo; V.
f;;\'_é_.fogo.~~-

0 Sr. Benedito Ferreira --- .... quando assevera que criticando ajuda-se
mais, ·muitaS vezes, do que aqueles que aplaudem. Mas, nã~ hâ ~orno, tam~
bém, desmerecer-se o júbilo estampado na Mensagem ?restd:nctal, ~ ai.~.
Ex• há de convir comigo, porque num Páis com as dtmensoes temtonats
como o nosso, tendo-se em vista o nosso baixíssimo nível de politização, lamentavelmente, graças ao rnarketing, à propaganda_organizada, V. Ex' v~,
hoje, casebres cobertos. com sacos de ciment?, ~as, lá,_ está a an~en~ da televisão. Somos um País que exibe nas suas estattstlcas mais de 18 mllhoesde aparelhos de televisão, dos quais 6 milhões são a cores._ Este País, creio eu, não
tem lO milhões de habitações dignas de _assim serem chamadas, mas tem 18
milhões de aparelhos de televisão instalados. Significa qUe, tã.lVez,
I.ares, há
casas que têm 5, 6, 8 ou 10 aparelhos, com I em cada dependenc1a.

?ã

O SR. LUIZ CA V;\LCANTE - É 'l'"dade ...
O Sr. Benedito Ferreira- Então, quero dizer que todos os lares brasilei~
ro~. todas as choupanas, têm aparelho de televisão. Veja V. Ex•, o nosso_bai~
xo nível de politização e co_mo nós, brasileiro~, _gostam'?s de apostar 1_1a inflação.
O SR. LUIZ CAVALCANTE -Eu não, nobre colega.

O Sr. B_enedito Ferreira- Se V.~! me penn_ite, quando digo nós é na
genera!idadeJ po_rque sou,_ talvez, UIY! dos parcimqniosos deste País.. Eu costurno_dizer que não ganhefâinheito, eu economiz~i dinheiro para-chegaronde
chegueí. Mas, na verààde,- é -da nOssa índole brasileiro apostar na inflação.
Estou-me al<?ngando U.!Jl:_ p_ouco, porque quero ser bem explícito; realmente,
não tenho nenhum propósito e desmerecer o trabalho louvável que V. Ex•
presta a esta Casa com suas criticas ·c-onstrutivas. MaS,· -q-ueria eu situar..-:me
bem para, como eu disse, não empanar o brilho da contribuição que V. Ex•
traz aos nossos-correligionários exeêUiívOs. DiZia CU da nosSa preoc~pação -de
apostar na inflação, da necessidade que tem, sobretudo, o Chefe do Executi:.
YO, na sua Mensagem, de fazer com que seja uma mensagem otimista para
conter esse s_urto de apostas na inflação. Eu verifico, como empresârio, como
comerciante, como se faz neste Brasil rios últimos anos: vou comprar cinco,
porque amanhã custa mais- caro, mas eu precisaria de um. Então, é uma demanda artificial para aqueles que têm disponibilidades financeiras, e dai a necessidade dessa contenção dos meios de pagamento hã pouco aventada pelo
nobre Senador Evelãsio Vieira, que demarraria a inflação, se se relaxasse a
c?_nversão da expansão dos meios d_e _pagamento. E. verdade; o Gqverno tem
t~t_:!tado de_t!='qas as Íorm~s e m~jQ$_- co-ntr9lá-la, vez que nós, lamentavelmente, pela nosSã- baixa COJ;Ilpreensão, pela nossa pOUCa preocupação e SObretudo
pela necessidade de expansão da nossa fronteira econômica, somos levados a
conVivei ·com essa inflaçã().- Mas, louvo V. Ex• Pelas suas crÍticas; elas têm
fundamento, sobretudo, quando buscadas com o intuito que, tenho certeza, é
o de evitar esse ufanismo que pode também nos levar a desacertos maiores.
Mas, de qualquer forma, não nego ao Presidente da República, como comandante maior, o direito e até o dever de trazer a este COngresso a esta Casa,
uma mensagem de _otimismo para qUe, através desse otimismo, se refreie um
pouco esse nosso hábito de se apostar na inflação·. Muito obrigado a V. Ex•
. Ó SR. LUIZ CAVALCANTE - Senador Benedito Ferreira, vou contarlhe uma história. Quando fiz. as vezes de governadC?r de A_lagoas, pavi~entei
unüt estrada - a únícã Que pavimentei-- Jiarà a cidade de São Luiz de Quitunde. Depois, ao deixar O governo, candidatei-me a deputado e espC:rava ter
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pelo menos 90% a meu favor dos eleitores de São Lu_iz de Quitunde. Era_um
município de uns 4.000 eleitores. Entrei num cano deslumbrante, Senador Benedito Ferreirâ. Tive 120 votos, e eles disseram nas minhas barbas: ' 4 Nós não
comemos asfalto". A mesma coisa digo a V. Ex•: ningüêm ·come televisão.

O Sr. Evandro Carreira- Nobre Senador, permite-me um aparte? (Assentimento do orador.) Nobre Senador Luiz Cavalcante, eu não tenho apretensão de socorrê-lo, porque V. Ex• jã deu inequiv:ocamente Uina- reSposta
muito bem urdida ao ilustre aparteante Senador Benedito Ferreira,. Mas,
lembraria que a existência de eletrodomésticOs_ sOfisticados numa residência
não é índice de progresso; é talvez, até, de acordo com Georges Orwell, no seu
u1984", índice de totalitarismo, porquanto no Estado totalitârio de Georges
Orwell tinha televisão até no banheiro, para fiscalizar. Os aparelhos sofisticado_s eram inúmeros, mas o povo não tinha liberdade. Só_com liberdade_se detém a inflação, só com a discussão nas bases, só com a intervenção do povo
na ação política é que é possíVel deter a inflação.
O Sr. Leite Chaves- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado, nobre Senador Evan-

dro Carreira.
Perdão, colegas, o tempo não mais me pertence, não posso dar mais
apartes.
O Sr. Leite Chaves- Asseguro a V. Ex• que só complementará o discurso que V. Ex'- pronuncia aqui. Se. V. Ex• me permite...

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Pois não.
O Sr.- Leite ChaVes- O Senad"or Benedjto Ferreira disse que há seis milhões de televisores a cores no País inclusive em muitas favelas o que é índice
de progresso. Pelo contrãrio, issO até aumenta as dimensões, dá consciência
ao trabalhador da miserabilidade em que ele vive. Muitas vezes em uma casa
dessas hã uma televisão de terceira ou quarta mãõ, serve apeilas para mostrar
o grau de diferença, oS diferenCiais econôii:licOs neSte País de concentração de
renda. O Senador por Goiãs, disse, ontem, que ê ele um dos poucos abastados
no Brasil - não sei se ele tem consciência disso~ e· que essa origem de recursos é legítima. Mas, tem que saber S. Ex• que a concentração de renda n:o País
é tão violenta, e ele deve estar entre os seus detentores, que 50% da renda nacional pertencem a 4% das pessoas. Em qualquer pais em que exista essa desproporção--só Pode existir infortúnio. E é o- que eu tebho visto constantemente
em Curitiba, que era uma cidade tranqUila e estã agora cercada de favelas.
Em qualquer lugar do mundo em que os ·fndices de miserabilidade chegam a
esse ponto, começa um El Salvador, começa uma Nicarágua. S_ó estranhamo_s
que, aqui, havendo todos os condicionantes s_ociológicos, ainda não se tenha
dado a explosão porque o povo está tão miserãvel que não tem nem consciência da perda constante dos direitos que vem sofrendo progressivamente.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado.
Sr. Piesidente, Cóilcltiirei~ -mim minuto, rigorosamente. Agora, o meu comentãrio final.
No Chile, como na Argentina, como no Brasil, como em toda parte, a in~
fiação ê, preponderantemente, um problema humano. h a famosa componente pSicológica da inflação a que- aludiu o Sr. Einar Kock, Presidente da Associação Brãsileira da Indústria de Máquinas. Disse ele em O Globo, de 25 de

abríl de 1979:

·

"A base--da inflação brasileira são as influências psicológicas
que só podem ser revertidas com a existê_nc_ia de uma certa credibilidade no Governo".
E o Ministro Camilo Penna disse a mesma coisa, cÓÍÍl a sua iesponsabi-"
lidade de MiniStro. Estâ-em todos os jornais e aponto aperias um deles, para
marcar a data: O Estado de S. Paulo, de 13f02f81, onde se lé que o Ministro
declarou que .. a política econômica- oficial perdeu a confiabilidade".
Esta, a falta de confiabilidade, é a meu ver, a Causa maior da inflação
brasileira. Enfim, Sr: Presidente, Srs. Senadores, mais vale o ministro muito
confíáVel do que o ministro muito sabido. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (lorge Kalume) - Sobre a mesa, requerimento
que serã lido pelo Sr. )9-Secretãrio.

:t lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 44, DE 1982
Requeremos seja inserto na Ata da Sessão um voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Vasco Azevedo Filho, que por três legislaturas representou o Estado da Bahia, na Câmara Federal, telegrafando à família enlutada exprimindo o pesar do Senado Federal.
Sala das Sessões, 18 de março de 1982.-: Luiz .Viana_ -_Nelson.Carneirp
- Lomanto Júnior.

Março de 1982

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O requerimento lido depende
de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs.
Senadores que assim o desejarem.
Com a palavra o autor do requerimento, o nobre Senador Luiz Viana Fi-

lho.
O SR. LUJZ VIANA (Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apresentei o requerímento que acaba de ser lido para que se insira na
Ata dos nossos trabalhos um _voto de pesar pelo falecim_ento do Deputado
Vasco Filho que, por três legiSiaturas, --representou o Estado da Bahia na Câmara Federal.
Natural de Minas Gerais, onde se formou engenheiro em Juiz de Fora,
Vasco Fjlho chegou à Bahià creiO (J_ue~riOS Tdos d_e 40 e _tantos, onde se fixou
no Departamento de Estradas de Rodagem. Homem extraordinaríamC:rite di.:.
nâmico, com capacidade e vocação de servir às coletividades onde se encontrava, com essas qualídades se impôs à estima e à admiração de largos círcu-

los do Estado da Bahia, tendo em 1954 se candidatado a Deputado Federal,
logranqo_ uma ~_leiçãq_!~alm~!l!~ ~_rilha~te, talVez in~sperada. Era o resultado
do Seu trabalho, do trabalho _que ele fez, traçarld_o e construindo vãrias estradas mi Bahia, asSUntO- Pelo qual era realmente um apaixonado. Ele não era
um engenheiro cOmum, era um engenheiro de campo, era um homem que trabalhava diretamente no est_u_d~o d_as_regiões, no traçado das estradas e na sua
construção. E nesse convíyiQ QQm o homem do_inte_rior, com os interessados
daquelas regiões, ele fez um largo círculo de amigos, de admiradores e de cor-reiigionãiioS,-Tndõlnt:egra-r a BariCáda·a.a UDN e, posteriormente, a da ARENA._Ess.e_.e_ngenhciro ag_qi-a_desaparece, desaparece já aos 90 anos de idade.
O Sr. Lomanto Júnii:ii·--- Permite

v.-Ex' um

aparte?

O SR. LUIZ VIANA -Com muito prazer.
O Sr. LomantoJúnior --Senador Luiz Viana, eu quero juntar às brilhantes palavras de V. Ex~ a_e_xpressão do meu grande pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Vasco Filho, de quem V. Ex• traçou com muita nitidez a personalidade de político, mas sobretudo de grande engenheiro. Era eu muito jovem, na cidade de Jequié, quando conheci o Dr. Vasco Filho. Estava ele chefiando o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e podemos dizer
que a Bahiàe-Minas Gerais agradecem àquele notável e dinâmico homem
público e admirável engenheiro a conStrUção da Rio-Bãhia. Foi ele, sem dúvida alguma, que dedicou a sua competência, o seu dinamismo, o seU eritu.:
siasmo, sobretudo o seu entusiasmo, à construção dessa grande obra de intew
graçâo nacional que é a Rio-Bahia. Eu que o conheci e acompanhei os seus
passos, eu que o adrnireí em vida, não poderia deixar de fazer este registro,
nesta hora em que nós perdemos aquela grande figura, em idade avançada,
mas lúcido e ainda voltado o seu pensamento para o seu trabalho de engenheiro de campo. Há bem pouco tempo empreendeu uma longa viagem de reconhecimento, no exercício de sua atividade profissional. Eu quero juntar às
palavras de V. Ex'- as miilhas modestas palavras, associando-me, neste momento de saudade, de tristeza. E, acredito que toda a Bahia, e os que tiveram
o privilégio de conhecer o Dr. Vasco Filho, têm este mesmo sentimento que
nós estamos neste momento experimentando. Ao Deputado Vasco Neto, seu
ffiho, que atua na Câmafa Federal, nós leVamos hosso profundo pesar. E ao
Dr. Sebastião. Azevedo, brilhante médico na minha cidade, também o senti~
mento de pesar pela tristeza que ambos estão sofrendo, nesta hora, pela perda
irreparável do seu grande orientador, do seu grande pai.

O Sr. Gilvan -Rocha -

Permite

V~

Ex'- um aparte?

O SR. LU!Z VIANA - Com muito prazer.
O Sr. Gilvan Rocha- Sabe V. Ex~ que sou de Sergipe, Estado vizinho da
Bahia, praticamente para honra e glória riossa, Estados sem fronteiras.

O SR. LUIZ VIANA - Muito beml
O Sr. GÜvan Rocha- A minha formação profissional foi feita no nosso
querido Terreiro de Jesus, na venerável cidade de São Salvador da Bahia. Os
acontecimentos da Bahia, portanto, nobre Senador, afetam profundamente e
reciprocamente o pequeno e grOrfósóCS:tado de Sergipe. Eu fui daquela geração que acompanhou, já dentro da estrutura universitária da grande Universidade Federal da Bahia, o Professor Vasco Neto e a grande figura, pranM
teada hoje, de Vasco Filho. A sua presença chega, a nós sergipanos, como um
eco, mas um eco vibrante e cheio de brilho. f: por isso que me permiti entrar
em te-rritório baiano para dizer a V. Ex•, da representação de Sergipe, que
Sergipe também está _enlutado pela perda da grande figura e daquela grande
estrela que iluminou também a minha- geração, nos céus da Bahia.

O SR. LUIZ VIANA- Agradecido a V. Ex• Ouço o aparte do nobre
Senador Nelson Carneiro:

--
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O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Luiz Víana, aCho que, aO lado
do grande técnico, do parlamentar brilhante e dedícado que foi Vasc_o Filho,
conhecedor dos problemas vitaís para este País, há que-se ressaltar o homem
de bem, o caráter adamantíi16, aquele homem a quem a gente podia acampa·
nhar sem demérito, c que, do princípio ao fim da vida, tanto quanto o conhe·
cernes a:;sim que ele chegou à Bahia até o dia da sua ausência da Câmara dos
Deputados, foi sempre um homem que caminhou n-uma linha reta. 0"-seu ca·
rãter, a sua grande probidade intelectual e moral são atributos que passam de
geração em geração c hoje Constituem pa"tf'íriiô"iliõ -do seu filho, o Deputado
Vasco Neto e dos demais parentes que lhe continuarão o nome e lhe reveren·
darão permanentemente a -memória.
O Sr. Gastão Müller- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. TUIZ VIANA -Ouço o Senador Gastão MUller.

O Sr. Gastão Afü!Ter- Senador Lulz Viana~ não conheci pessoalmente o
homenageado, somente de nome e pelos jornais quando ele atuava na Câmara dos Deputados. Mas, sou muito amigo de Vasco Neto, fomos colegas, Deputados Federais- se não me engano- durante doze anos, e além disso, de
um outro irmão dele- que tem um nome que não lembra nem o homenagea~
do nem o Deputado Vasco Neto- que é o José Azevedo, também engenheiro e que já serviu como Dirctor do DNER no MaiO Gfosso; depoiS; no Governo Garcia Neto. como Diretor dõ DERMAT, e ·a--quenl Mato Grosso
muito de'i.e_. José Azevedo é um apaixonado por Mato Grosso. De modo que,
por esses fatores, da amizade com o Deputado Vasco Neto e cóm o Engenheiro José Azevedo. eu, em nome da Bancada de Mato Grosso, associo-me à
Bancada baiana pel<l perda irreparável de Vasco Filho.
O SR. LUIZ VIANA- Eu agradeço a V. Ex• bem como ao_s demais colegas que me honraram com os seus apartes.
Evidentemente, Sr. PrCS1dente, o que acabamos de ouvir dos ilustres Senadores que também se associam ao nosso pesarpelo desaparecimento do exDeputado Vasco Fílho. homem realmente cheiO- de serviços ao Brasil e ao
Congresso Nacional - acrescento - porque, por ocasião da mudança da
Capital, Vasco Filho trabalhou para que melhorassem as condições de funcionamento do Congresso Nacional, uma vez que, como bem sabemos, o forte dos construtore_s_dc _Brasília não era a fundcirialidade dos seUs edifícios,
que embora muito decorativos deixavam bastante a desejar quanto à maneira
por que trabalhavam e trabalham os órgãos· neles instalados.
Como cu dizia, Sr. Presidente, sentimos profundamente o desaparecimento do grande engenheiro que muito colaborou para a vida, para o desen- _
volvirnento c para a economiã .do Estado da Bahia.

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. LUIZ VIANA- Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Desejo associar._me à_justa homen~gem que V.
Ex~ está prestando uo inolvidável Vasco Filho. Eu o conheci na Câmara dos
Deputados, em 1963, quando também exerceu o mandato de Deputado Fede~
ral. Senti em Vasco Filho um homem dedicado à Pátria e a sua Bahia, querepresentava naquela época. e tinha um grande desempenho, quando se tratava
de assunto rodoviário. Quero, com isto, corroborar o que V. Ex' disse no início do seu pronunciamento. Muito -Obrigado.

O SR. LUIZ VIANA- Muito grato aV. Ex•
Acho, Sr. Presidente, que tenho como justificado, não somente nas minhas modestas palavras mas, sobretudo, pelos apartes que me honraram, o
requerimento que fiz e estOu cei'tO que será votado e _aprovado por esta Casa,
que exprime o pesar da Bahia e do Brasil pelo falecimento do ilustre engenheiro. Agradecido a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Evandro Carreira, que filiará como Líder do Partido dos Trabalha~
dores.

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA. DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISJd DO ORADOR, S/iRÃ plJBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Em virtude de numerosos oradores inscritos para o períOdo de breves comunicações, consulto o Plenário,
na forma de votação, a conveniêncía de prorrogar o período do Expediente
por mais quinze minutos.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa}
Aprovada a prorrog<i"ção.
Concedo a palavra ao nobri! Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON ('AR:\IEIRO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr:- Pre-Sidente. Srs. Senadores:
__Quero, inicialmente, declarar à Casa que as minhas divergências com o
processo de incorpornção, desde o primeiro momento manifestadas na tribuna, não importam em nenhuma adesão às hostes do Governo. Continuo_ fiel à
linha que me tracei, e já agora com a independência de votar livremente a fa~
vor ou contr_a as proposições que aqui forem apresentadas. Não tenho, portanto, nenhum liame que_ me ligue ao Governo.
Esta declaração era_ne_ce_ssária, porque ainda ontem apresentei um requerimento de constituição de uma Comiss_ão Especial, composta de cinco
membros, para investigar em profundidade as causas e os responsáveis pela
crise da Previdência_Socí~li.
Sr. Presidente, queria, neste momento, ressaltar a perfeição do discurso
ontem pronunciado pelo nobre Senador Paulo Brossard ao examinar a posição do Senado Federal, quando submete à sua apreciação, em votação secreta, candidatos enviados pelo Poder Executivo. Teve S. Ex• o cuidado de
não concluir afirmando o seu voto num ou noutro sentido. Cada um de nós
votou de acordo com a sua consiciência. Por isso mesmo, quando vejo hoje
nos jornais o meu nõme -como tendo votado num sentido, eu pergunto: que
adivinho foi esse que descobriu nos escaninhos da Casa o meu voto nesse ou
naquele sentido?
Quero dizer. Sr. Pri!Sidente. que eu votei de acordo com a minha consciência. Não declaro o meu voto, em respeito à Constituição e ao Regimento
da Casa. E esse dever ser e tem sido o procedimento de todos nós.
Esta é a declaração que e_u quCria fazer nesta oportunidade, com os meus
agradecimentos pela gentileza de-V. Ex• em me conceder a palavra. (Muito
bem!) ·
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra, para uma
breve comunicação, ão nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALLJME (Para uma comunicação. Sem rCvisào do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Exultei de satisfaçr1o ao ouvir o pronunciamento do Senhor Presidente
da República, dedarando guerra à escalada da pornografia, o que me motivo_u a passar·lhe uma mensagem vazada nos seguintes termos:
Nome: Excelentíssimo Senhor Presidente João Figueiredo.
End: Palácio do Planalto
Em 17-3-1982
Cidade: BrasÍ!iú- Est. DF
NR 261 (82 de

17~1-82-

Honra·me congratular-me com Vossa

Ex~clência pelo Pronunciamento seu terceiro aniversáríá GovernO e

de maneira- especiaL corajosa e patriótica posição em ra:vor de uma
cruzada contra a obscenidade e a pornografia. Conduta Vossa Excelêncía mereCeu ajllaüsos todoS patrícioS conscientes da perigOSa-influência e solapamento tradições nossos costumes _que sempre foram
marcados pelo civismo e pelos "dogmas morais e espirituãis". Sentindo perigOsa iOfHtraÇão i:llç:ài:TI.inhei Projeto Senado em 1980 abri- -- g-aildo cinemas e TV a projetarem cada cinco filmes e novelas um
sobre História d_o_ Brasil ou _figUras nacion~is fizeram História.
CDS, SDS. Senador Jorge Kalume.
Sr. Presidente, a par da leitura desta minha mensagem,_gostaria também
que fosse inserido o discurso do SenhOr Presidente .João Figueiredo, para que
essa peça igualmente se imortalize nos Anais desta Casa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JORGE KALUME EM SEU DISCURSO:
Mais de mil dias decorreram desde a minha investidura, em 1979, nà Presidência da República. Conh-eceu o mundo, nesse período, mormente na área
econômica e social, acontecimentos de suma gravidade. Pela suar_epercuss_ão
-planetária, esses sucessos, que abalaram a estrutura da economia internacional, tornaram ~ minJ:ta t<J.refa, norm~!rrlel_1te _complexa, a,inda mais árd!Ja, ab. sorvente,-íncillietarite. Viveffios hoje so~ o sigt1o do económico, sOb uma esp6cíe de_ religião do crescimen-to, sob a ansiedade da afluência. Sem negar ou mi--nimizar_ o papeYda pro9utívid;,tde no __~njv~rso s_ocial e político, é bom que se
atente, contudo, igualmente, para outros fenômenOs, de capital influência no
jogo das relações humanas. Ao completar o terceiro ano do meu mandato, re·
paro, por-exemplo, que, nesse período, vieram juntar-se a nós quase nove mi~
lhões de brasileiros. Até o fim do meu período governamental, isto ê, dentro
de três anos, possuiremos, aproximadamente, mais nove e meio milhões de
habitãilks. Logo, durante os meus seis anos_ de governo, o nosso crescimento
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populacional será, mais ou menos, de dezoíto milhões de pessoas. Está" claro
que esse acréscimo demográfico repercutirá na ecônoinia._-agravand.o-lhe as
dificuldades. Será preciso alimentar, vestir, edi.icãr; dãr--habitação, gàiantir a
saúde, dar emprego a essa legíãó de novos brasileiros, com quem teremos de
dividir as noSsas a[egrias e aflições. A história enSina que esses novoçp-eregrinos, chegados sob as nossas bênçãos, são, às vetes~ ruins de contentar. Mordidos, freqUentemente, por vocação contestatóda; renegam Os-valoreS culturaiS do passado, como se estes pudessem ser recolhidos, sumariamente, ao cemitério das idéias caducas. Via de regra, esSes surtos icàlloclastas, que constituem manifestação do eterno conflito de gerações, são absorvídOS~iranqUila
mente, pela sociedade, que não se deixa desviar do seu tradicion-ãl estilo de
comportamento. O grave, em nosso tempo, está, no entanto, em qUe juventude, ao invés de suscitar crise, ou subversão de valores, já se defronta com ela,
notadamente no campo ético. Não é impr6priô, assim, falar-se hoje, tal qual
se fazia antigamente, na corrupção da juventude por filosofia·s e costuffieS da
época. Não sei se há, entre nós; filosofias- ainda que filosofias do.nada - ,
que concorram para a onda de dissolução de costumes, a que se assiste. Sei,
porém, - porque se exibem às escâncaras, com espan1oso atrevimento -,
que a obscenidade e a pornografia se infiltram por toda a parte. A escalada
do obsceno e do pornogrãfico assume proporções tais que, ao falar ao pOvo
brasileiro, neste 15 de março, terceiro ariiverSário do meu governo,- itão posso
calar ante a vaga de desregramento moral que campeia, perante os nosos
olhos, de modo desenfreado. Afirmarão os pornógrifós, para(faseando palavra famosa, que os males da pornografia e da obscenidade se curam com mais
obscenidade e pornografia. A verdade, porém, está em que taís ·males somente acharão remédio na resistência; a eles oposta,L dos ·valO!es espirituaiS erll
que se estriba a ciVilização cristã, sob cujos postulados vivemoS e _qu~remos
continuar a viver. Não é sob o aspecto legal e jurídico que cuido, neste momento, da licenciosidade que espraia atneaÇ~ú:JOramente, pondo ém risco a integridade dos padrões morais que nos cumpre preservar. Trato~ aqui,- do
afrouxamento dos laços éticos, como pederia fazê-lo qualquer do povo, que
sinta, no seu coração, o palpitar dos imper3.tivõs étlcOs: Não me ãTVáro·, por
conseguinte, em guia espiritual da nacionalidade. Cumpre, no entanto, ter
presente que o Estado é, sobretudo, um organismo étiCo, um ente que -possui
deveres para com os cidadãos que lhe formam o substrato. Faltaria, pois, o
indeclinável dever do meU cargo se, coino Chefe dO Governo, rlã-o JeVa-ntassea voz para advertir a Nação sobre a influência deletéria da onda dê erotisill6 e
relaxamento de costumes, que se infiltra em amplos segmentos do nosso .corpo social. Dir-se-á que o encargo de enfre"ntar e 'resolver esse problema incumbe ao governo. Respondo, porém, que essa constitui ürha-âaquelas tarefas que não é lícito descarregar, inteiramente, sobre este ou aquele órgão do
poder público. Trata-se, aqui, de caso em que~ rigorosamente cadã. um é responsável por cada um, ou, em outras palavras, em que todos são responsãveis
por todos. Tanto maior é essa responsabilidade quanto é certo que cerca de
cinqüenta por cento de nossa população é hoje constituída de jovens- cerca
de quarenta e oito por cento de jovens até dezenove anos; cinqüenia- e seis por
cento até vinte e cinco anos. Uma crUzada se faz "inadiável, pois, em defesa
desse precioso capital humano contra os assaltos do permissivismo na mais
degradante das suas formas. É, em suma, ao coração sensível e generoso, assim da própria mocidade, como dos homens e mulheres deste País, que me dirijo para encarecer a impresdndibilidade e a urgência de um largo movimento
popular pela preservação dos dogmas morais e espiritú-ai"s erif que repousa a
identidade da civilização que estamos construindo.
O SR. PRESIDENTE (Giivan Rocha) - Concedo ·a palavra. para uma
breve comunicação, ao nobre Senador Leite Chaves.--O SR. LEITE CHAVES (Para uma comunicação.) -Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Anualmente, realiza-se no Itamarati um almoço -do ChatlCeler e alguns
Ministros com a Comissão de Relações Exteriores. ESs·a.S reuniões sãO maiscordiais do que formais e protocolares. E foi asSim que, 6ntem, -realizou-se
um almoço, na antevéspera da partida do Ministro Saraiva Guerreiro nUma
missão, inegàvelmente importante, para o Japão e para a China, quando tive
oportunidade de fazer um ligeiro pronuncimento como membro mais antigo
da Comissão de Relações Exteriores, do lado da Oposição. E mostrava a S.
Ex• que haveria de ver, como eu vi no Japão, que-a m3.ior preocupação dO industrial japonês, do empresário japonês é ganhar a cada ano o prémio de qUalidade da sua mercadoria, a obtenção de uma certificação de qualidade. E e-m
razão disso é que o JapãO é uma potência, inclush;e t0m<iild6 mei-Cados -americanos, inclusive, dizia eu, que a pfópria Alemanha, com quem Cõnt6ndimos, jamais perdeu o seu respeito no Brasil, em razão da qualidade das mercado das produzidas, antes e depois da guerra, e dava exemplos de máquinas e
de marcas comerciais que permaneciam reSPeitadas pelo povo brasileiro.
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M..ostrava eu a- .S. Ex• que ~ atuaçã~ do Itamarati estava sendo uma das
mais po~itivas, e se o Governo tivesse que_s.erjulgado seria atr~vés do Itamarati' onde poderià merecê[. os maiores encôniios, abrindO mercados e não
atent-ando para fron~~iras içleolQgicas, à exc_eção de Cuba, dizia eu, que continua a ser Õ preço-prêmio para que se mantenham r~lações com a China e Com
a União Soviétiva. __
Mas, ão -ffiesnlo tempo, eu- dizia que enq~anto ~ Itamarati clastece essas
fronteiras, o empresariado brasileiro as r_estringe. Mostrava eu reclamações
de a_fricano_? e _ct.e latino-americanos, s9Ç>re _a má_qualidade do& nossos produtos: _carro que se dete~iora ao fin;;tl_de 3 anos. Então, todos sabem que ao invés
de seguirmos: rio setor industrial, o exemplo da Alema.q.ha e do Japão, nós seguimos o do americano, sobretudo na sua fase mais afluente. Como industrial, o americano procedeu como comerciante, qu~r dizer, a preocupação era
de__venda.a qualquer custo e não como industrial que ganha na qualidade do
seu produto, most~amos que estaya co.rÜprometendo o nosso futuro.
Discurso dessa naturez-a, Sr. Presidente, de alto interesse. Aqui mesmo
no 'se'nã-do,_est.<:i.mos fiá 7 ~'nO~_lU_tarl&!. pela apr~vação de um projeto que visa
a certificação de qualidade de mercadorias, e ninguém consegue a sua aprovaçãSl pela interfe!~n~ia de .f!!:!!IJl§ l!n_J?atrió!icas.- .
·Pois foi este, Sr. Presi~~nte, o m~ll_discurso, _JJ.uma reuníão quase que de
trabalho, na antf:véspera da partida do Minístro para o exterior.
·- rytas, veja, .s!. Pres_idente, comq_o jÇlrn;:tl coJoca ~sta notícia- se V. Ex•
me permite- porque isto desmoraliza, inclusive; o_ Senãdo, Uma coisa séria
desta natureza, um me~bro da Comissão de Relações Exteriores, mostrando
aÜ-l\.1_~n-iSiro qu"ê, aliá~s, n~~-~-~ pa_rte_e_~tá, em poQto~ de vista, identificado com
o Senado.
Veja como sai a nota, Sr. Presidente:

e-

SE O ESTANlSLAU ESTIVESSE VIVO!
O Senador Leite Chaves; do PMDB [>aranaense, defendeu ontem, em discursO pronunciado no--Ministbrio das Relações Exteriores, o reatamentõ das relações diplomãticas do Brasil com Cuba e
recomendou ao Chanceler Saraiva Guerreiro que nas suas visitas ao
exterior tenha cuidado com a venda de produtos que se deterioram
facilmente. A inesperada intervenção do parlamentar paranaense
ocorreu ontem; logo após a troca de brindes entre o presidente da
Comissão de Relações Exteriores do senado, Luiz Viana Filho, e o
Ministro Guerreiro. Quebrando o protocolo, Leite Chaves pediu a
palavra e mandou brasa.
"Quando Tarso Outra ficar bom, ... "
O Senhor Tarso Dutra, quando voltou de Cuba, é que sugeriu que nós
enviássemos um oficío ao ltamarati sugeiin-do o reatamento dessas relações
comerciais.
E prossegue:
'" ... vou pedir a ele para mandar um ofício ao Itamarati pedindo
o reatamento de relações com Cuba. O Brasil já tem relações com
todo muildo, menos Cuba". Chaves esteve ano passado com Dutra
em Havana, numa delegação parlamentar. Chaves foi um irreverente quando recomendou: "Chanceler, quando for fazer negócios no
exterior tenha cuidado com a tesoura Solingen e o canivete Corneta
que enferrUjam:"
Mas. Sr. Presiderite, tem s_e_ntido um negócio deste? Está demonstrando
que esses produtos alemães- e dava exemplos para enfatizar- duram, resistem ao tempo.
E continua:
"Ao ouvir aquilo tudo, um peemedebista irritado comentou
com um pedessista: "VoCês não querem atrair' o Chaves para vocês,
não?"
Sr. PreSid~nte, eu ?tê a9mlto que haja Se~ a dor aqui que v~~ha a dar uma
informação dessa, Porque nesta Casa existem homens que não deveriam estar
aqui, que não têm, sequer, concepção da coisa séria. Eu não cito nomes de algu~,~! ou _e~pec_ificarf!epte dest~, para _ql.!-e o seu nome continue a permanecer
por muito tempo apenas na folha de pagamento e nunca nos Anais do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Eu chamo a atenção d.o nobre
Senador que o seu tempo já está esgOtUdo.
O SR. LEíTE CHAVES - Estou concluindo, Sr.- Presidente.
É na _coluna do Gilb~rto Amaral, por sinal muito acatado no Senado.
Muito lida. Uma coisa ele faz: são retifícações sérias das notícias.
Mas quero mostrar a V. Ex' como há uma preocupação constante do
risível no País. Houve uma imprensa que no mundo criou esse tipo de jorna-
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lismo, de colocar as coisas pelo aspecto jocoso, mas com certa habilidade, o
TIME. V. Ex~' __continua a me advertir quanto aO ·tempo.
Sr. Presidente, voltarei a este assunto, porque o meu tempo agora é pouco, e falarei sobre esse processo de certificaçãO de qualidade. Quero dizei
mais, concluindo, que a nossa concepção sobre Itamarati, inclusive quando
nós exumiilairios EmbaixaCiores aqui, é diferente. Nós não admitimos mais
que Embaixadores wnham aqui para falar sobre "a forma dOs pés do Pensador de Rodin", ou "a direção das asas da Vftóría Alada", do LouV-re.
Então, tem que haver uma concepção dinâmica do que sejam os nossos
interesSeS~ Muito obrigado a V. Ex• ( Aluito bem!)
O SR: PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Com a palavra o nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o· seguinte discurso. Sem revisão do or_adoc) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores,
No último dia 15, o Estado de Pernambuco foi palco de um importante
acontecimento rolítico, a instalação do comitê eleítoral do nobre Senador
Marcos Freire. Presentes ao acOntecímento estiveram, -como convidados es~
peciais, os nossos emirieiúbs colegas, Senadores Franco Montoro e Pedro Si~
mon, cundidatos do PM DB ao Governo dos seus respectivos Estados.
c:j
Na ocasião, os três Senadores firmaram a Declaração do Recife, cuja importância merece inserção nos Anais do Senado Federal. É a .seguiflte:
-

DECLARAÇÃO DO RECIFE-

Os Senadores Franco Montoro, Pedro Simon e Marcos Freire'
candidatos a governadores em seus respectivos estados, reunidos na
cidade do Recife. dedaram:
!. A cleiçãá, pelo voto direto, de candidatos da Oposição em
Pernambuco,_São Paulo, Rio Gr-inde do-Sul e em nurTierosos estados. juntamente com a ampliação da Bancada das Oposições no
Parlamento, gerará um novo equilíbrio de forças dentro do sistema
rolítico brasileiro, possibilitando a busca de outro tipo dede~envol
virnento que, realmente, benefiCie o nosso Povo. Em vista disso,
consideramos como nos:.'m responsabilidade, dentro das diretrizes
do ~.,;ornando partidúrio, a formulação de uma ação comum para o
futuro, consentânia com o programa do PMDB e com as aspirações
da_ população brasileira.
2. Est~1mos convencldos de que falamos pelo povo de nossos
Estados quando consideramos que a exigência bãsica das eleições
deste ano é a garantia do livre pronunciamento do eleitorado, depois de um debate amplo e democrático. Requisito prévio para tal é
o estabeledmcnto de leis claras e de condições iguais para todos os
partidos. Em face disso, dciiilnciamos a tentativa de retorno da influência do poder econômiCo, através dos meios de comunicação. A
mudança da lei Falciio deve garantir a volta da propaganda eqUânime e gratuita, jamais a publicidade paga no rádio, na imprensa e na
TV.
3. Denunciamos também a tentatiVa de urTI -novo casuísmo,
imoral, esr.:andaloso c inconstitucional, permitíndo que somente os
inscritos no PM DB possam transferir~se para outr9s partidos com o
direito de concorrer às ·próximas eleições. A medida seria Válida se
aplicada a todos os partidos..
4. O equacionamento dos problemas do Nordeste, do Sul e
Sudeste não rode perder de vistu a questão nacional, que_exige a democratização cfctiva do País. Sem Isso, não haveiá perspectiva para
a melhoria da situação do povo brasileiro.
5. A União dus torçüs--aernoCráüC-as, de norte a sul do país,
possibilitará um novo relacionamento com o poder central, com a
rcstauraçUo da :.wtonornia e da independência dos estados, que juntamente com o fortalecimento dos municípios, é condição eSsenCial
para uma verdadeira Federação.
Este, Sr. Presidente, o teor da Dedaração dÕ ReCife, COm a qll-ã] nOs da
Liderança do PMDB nós sentimos solidários. ( A1uito bem.' Afuito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Affonso (amargo, rara uma breve comunic3Ção.
O SR. AFFONSO ("AMARGO (Para uma comunicação. Sem revisão
do orador:) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Rrxebi, no meu gubinete, carta aberta do-Sindicato dos ProfessoreS do
Distrito Federal, como acredito tenham os demais colegas recebido, e realmente me surpreendi.
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Dizem eles o seguinte:
CARTA ABERTA AO-POVO BRASILIENSE
Os professores do_ DF vêm, através de seu órgão de classe, solicitar rrovidên.:ias ao Ministro da Previdência e Assistência Social
Jair Soares, ou a quem de direito, no sentido de regulamentar a aposentudoria especial do professor (a às 25 anos de serviço para as professoras e aos 30 para os professores), aprovada pelo Congresso Nacional cm junho de 1981, e promulgada em 24 de julho do mesmo
ano.
OS -prOfessores do DF, qUe, em sua esmagadora maioria, são
regidos pela CLT, não têm ainda como ·usufruir dessa brilhante conquistu da classe, a nível nacional, uma vez que os administratadores
Cio INPS não conseguiram até agora regulamentar uma Emenda
Constitucional aprovada há mais de oito meses.
Julgamos oportuno lembrar que o "Pacote Previdenciário" não
encontrou nenhum entrave burocrático para sua implantação e,
mesmo sem o aval do Congresso Nacional, já está tirando parte de
nossos minguados salários cor_r_Q_(dos pela irtflação, pa_ra cobrir o
rombo da Previdência Soçial, cujo respon-sável nunca foi o trabalhador. Perguntamos finalmente ao Ministro Jair Soares o que nós,
professores celetistas, devemos fazer para termos direito à Aposenli.ldoria Esper.:ial, pois vários Estados e Muntdpíosjá es.tão garantíndo u seus meslres esse_ direito adquirido através de uma grande
uniUo nacional dos professor~.
A atitude assumida relas atuaiS responsáveis pela Previdência
Sor.:ial_de nosso país torna-se uma afronta ü categoria profissional e
um desrespeito ao Congresso. Diante do exposto, o Sindicato-dõs
Professores no Distrito Federal torna rúblico o seu protesto e rei- -vindic<J às autoridades competentes medidas concretas e imediatas
para corrigir a lacuna.
Brasília, 10 de março de 1982.- Jo.\·(} Libério Pinwntel, Presidente.
Sr. Presidente, con.fcsso que imaginei que fosse um problema localizado
apen~1s aqui no Distrito_ Federal. Telefonei para o meu Estado, para saber

como as coisas andavam lá no_Paraná. AAs_sociaçào de Classe dos Professores confirmou q-ue também os celetist<.ls do Paranfr ainda não puderum usufruir dessu vitória que o Magistério tev!!_ aqui_ n_o Ço!)-g_ress~\_porgue não houve a regulamentação.
Em conseqüência, na data de hoje, enviei um ofíciO aO Sr. Ministro Jair
Sourcs solicitando urgentes providências, porque não é possível que na hora
de .se_ pagar ao profess(,Jf não se regulamente, e na hora de se aumentar as receitas da Prc-vidêilcíU, faç:.i-Se por decreto~ lei, e desde o dia da publicação desse decreto já !'ie estej;;; cobrando do trabalhador, do professor para aumentar a
receit.L da Previdência. O mesmo não ocorre com aquilo que já foí aprovado
peJo Congr~sso Naciorwl,_que é a rroposta de emenda da aposentadoria especiaf dos professores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muiro bem!)

COMPARECEMMAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michles ~- Aloys_io_ Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas Pas-sarinho- Alberto Silva- Hdvídio NuUes- José Uns~ Milton CabralNilo Coelho -João Lúcio - Gilvan Rocha.,..... Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmon- Amaral Peixoto- Roberto SaturninoAmaraJ Furlan -Benedito Canelas- José Richa- Jaison Barreto- Lenoir Vurgas - Pedro Simon.

o·sR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- A Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta miriutos, destinada
ú apreciação do Projeto de Lei da Câmara n<?4l. de 198!, e do Projeto de Lef
do Senado n' 105. de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) que serão lidos pelo Sr. ]<?-Secretário:

São

lid0_~

Sobre a mesa, projetes de lei

os seguintes

PROJETO DE I.El DO SE:'IADO No 21, DE 1982
"Inclui na administração das Centrais de Abastecimento S. A.CE ASAs. um representante dos produtores de cada Estado."
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 É incluído na administr~lçãO- das Centrais de Abastecimento
S.A.- CEASAs, em funcionamento no País, I (um) representante da entidade assoCiativa de produtores de cada Unidade da Federação.
Art. 29- Cada um dos rerresentantes de que trata o artigo anterior exercerá suas funções junto à administração da CEASA durante o período de 2
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(dois) anos, após o que será substituído por outro devíclamente indicado pela
entidade assodativa de produtores.
Art. 3~' O Poder Executivo, Ouvida a Companhia Brasileira de Alimentos, Cobul, regulumcntarú esta Lei rio pi'-a-zo -de 60 (sessenta) dias.
Art. 49 Estu Lei entrará cm vigor na data de sua pubficUÇâO.
Art. 59 Rcvogum-sc as disposições em contráfíO.

JusTificação
O sistema nucional de Centrais de Abastecimento criado pelo I Plano
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1972(74 (Lei n~' 5.727, de 4
de novembro de 1971 ), deu origem às Centrais de Abastecimento S. A. CEASAs, instituídas cm quase todus as Unidades du Federação e cujo funcionamento foi regulado pelo Decreto n9 70.502, de II de maio de 1972~
O sistem~! implant;,tdo com as CEASAs trouxe irrecusável benefício, centraliz;.mdo cm um só local provido de armazéns e silos a produção a ser distribuída a_o consumo.
Uma das finalidades das Centrais de Abastecimento, no entanto, vem
sendo literalmente frustrada: a de permitir ao produtor vender os produtos
dirct<.Jmente ao con:mmidor, a preços substancialmente mais baixos.É que o produtor tem de comcrciu[izar os produtos através dos denominHdos "barraqueiros", que vendem a mercadoria a preços elevadíssimos, auferindo enormes lucros c prejudicundo tanto o consumidor quanto o produto r.
O procedimento usual dos "barraqueiros r•, que não passam de rrieros
atravessadores, é efctivamant.e iníquo, pois lesam o produtor, pagando-lhes
importúncia muitíssimo inferior ao preço real de venda, lesando igualmente o
consumidor, que é forçado a pagar preço mais elevado do que o real pelos
produtos que tem de comprar.
Por essas razões, temos pura nós ser plenamente razoável que se inclua
na administr;.~çào das CEASAs um representante dos produtores, indicado
pela associação local, o quul terá melhores condições de fiscalizar os preços
das mercadorias comercializadas nas Centrais de Abastecimento. _
A medida proposta é de interesSe público, beneficiando tanto o produtor
quanto o consumidor, motivo pelo qual esperamos venha a merecer a aprovaçi:io dos ilustres membros da Casa.
Sala das SessõCs, 18 de março de f982. - Nelson Carneiro.

A Lei n'>' 4.886, de 9 d_e dezeffibro de 1965, disciplinadora das atividades
dos representantes comerciais uutônomos, fot,- corno" se sabe, conquista memorúvel da classe, obtida através de prolongados entendimentos dUs partes
interessadas com o então Ministro da lndústria e do Comércio, o Deputado
Daniel Faraco.
VOltum agora os reprCsentãntes comerciais a reivindicar direitos decorrentes de suu situação atual. A regulamentação do exercício da profissão
ressente-se de algumas imperfeições, que precisam ser corrigidas.
Um<:1 dessas injustiças _é a_ omissUo quanto à inCidência de juros e correçào monetária nas indenizações devidas aos representantes, pelos representados~ quando o contruto de represcntaçUo é rompido sem justa causa. Isto,
segundo_ ;.t c,] asse, tem s)gnificado um <tp_reciável estímulo para os representados que prolongam demasiadamente as demandas judiciais, já que contam
com a certeza de pagar seus débitos em moeda aviltada, após muitos unos de
csper~1. Tal aspecto cresce de importúncia no caso das representações estrangeiras. Ressalte-se, ademais, que a incidéncia da correçào monetária nas indeniz:Jções_ decorrentes de _ulo ilícito é, hoje, a regra inafastável, quer se trate de
indenizaçi:io de úmbito das relações de trabalho ou da vida civiL
Por outro lado, n~ questão .re[ati~a ao foro para _a propositura de ações
sobre oont-rovérsi;.ts entre repreSentantes e représentados a Lei n~' 4.886/65 é
omissa e, assim, obedece-se à regra geral do art. 94 do CPC, de tal modo que
tais ações devem ser propostas no domicílio do representado, com enormes e
insuportúvcis ônus p:1ra o represcnt:Jnte. Q_autor é, normalmente, o representante comercial, parte economic<lmentc mais fraca que freqUentemente se vê
lesada em seus direitos. Para propor a ;,1ção reparatória no foro de domicílio
do representado, é for.;ado a grandes despesas, à contratação de advogado
em outro Estad(), sujeitando-se, ainda, a procedimento longo e difícultosç_.
Outro aspecto da lei que precisa ser alterado e está sendo providenciado
através do presente projeto de lei é o que diz res-peito à questão da exclusivídade. Na ausência de contrato, verbal ou escrito, esta deveria ser uma natural
presunção cm favor do representante comerciãl, ao contrário do que dispõe
presentemente, expressamente o parágrafo único do art. 3l.
Sala das Sessões, 18 de março de 1982. -Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

(Às Comissões de ConsTituição e Justiça e de Legislação Social.)
PROJETO UE LEI DO SENADO No 22, DE 1982
Institui correçào monetária nas indenizações dos representantes
comerciais autônomos, establ'lece o foro de sua residência nas ações
perante a ,justiça comum e presume a exclusividade de zona de representação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 São introduzidas na Lei n<? 4.886, de 9- de dezembro de 1965, as
seguintes modificações:

"Ar!. 27... , ................ "., ............. : •• . ·... ..
j) indenizaçiio devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 34, cujo montante não será inferior a um vinte avos (1/20) do tOtal dã retribuiçãO auferida durante
o tempo em que exerceu a representação, a partir da vigênCia desta
lei, acrescido sempre de juros e correção- inonetária.
-Parágrafo único. Na falta do contrato escrito, ou sendo ·este
omisso, a indenizaçào será igual a um quinze avos ( 1/ 15) do total da
retribuição auferida no exercício da representação, a partir da vigência desta lei, com acréscimo de juros e correção ·monetária".

"Art. 31. ....
Parágrafo únicó~ -"Na áusência de ajuste expresso <1 respeito,
presumir-se-6. a exclusividade de zona ou representações".
·~Art. 39.
As ações relativas às controvérsias entre repreSentante e representado seriio julgadas pela Justiça Comum~ sendo
competente o foro de residência do representante".
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrárfó.

Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos.
Art. 27. Do contrato de representação comercial, quando celebrado
por esctito, além dos elementos comuns e outros, a juízo dos interessados,
constarão, obrigatoriamente:
a} condições e requisitos gerais da representação;
b) indicaçiio genérica ou específiCa dos produtos ou artigos objeto darepresentaçi:io:
c) prazo certo ou indeterminado du representação;
d) indicação d_<!-- zona ou zonas em _Que será eXercida a representação,,
bem corno da permissibilidade ou não de a representada ali poder negociar
dirCtamente;
--- e) gurantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade
de zona ou setor de zona;
j) retribuição c época do pagamento, pelo exercício da representação,
dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo
representudo, dos valores respectivos;
g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade~

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes;
i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;

j) indenizaçào devida ao representante, pela rescisão do contrato fora
dos casos previstos no art. 34, cujo montante não será inferior a um vínte
avos ( 1/20) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu
a representaçi:io, a contar da vigência desta lei.
Parágrafo único. Na fulta do contrato escrito, ou sendo este omisso, a
indenizaçiio será igual a uma quinze avos {l/15) do total da retribuição aLiferidu no exercício da representuçiio, a partir da vigência desta lei.
'

.............- .._.......... ':': ..

~ ·--~

... ............ .
;

Justificação

Art. 31. Prevendo o contrato de repreSentação a exclusividade de zona
ou zonus, fará jus o represefúante-à comissão pelos OegócíOs aí realizados,
ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros.

O presente projeto instituí correção monetária nas indenízações dos representantes comerciais autônomos, estabelece o foro de sua residência nas
ações perante ujustiça comum e presume a exclusividade de zona de representação.

Art. 34. A denúncia, por qualqUer das Partes, sem causa justificada~ do
contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis mêses, obriga o denunciante, salvo outra garantia
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prevista no contrato, à concessão de prê-aviso, com antecedência miníma de
trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.
Art. 39~ Para julgamento 4as. cgntrovérs~a~ que surgi~em entierepresentante e representado, é competente a Justiça Comum.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação So-cial.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Os projetes lidos serão publicado e encaminhados às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não obstante as listas de presença acusarem quorum regimental, é evidente a falta de número em plenário.
Nestas condições, as matérias constantes dos itens 1 a 7, todas em fase de
votação, ficam com a apreciação adiada, bem como a do n9 8, por depender
"
de votação de requerimento.

São as seguintes as' matérias cujà àjiféCíaÇãO ftcd âdiãda:

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 n9 406; de 3 I
de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e dã
outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e JUStiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
2
Votação, em primeiro huno, do ProJeto-de Lei do Seriado n9l3, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, CfUe dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciárío. na forma que-especifica, tendo
PARECERES. sob n•s 811 a 814. de 1981, das Comíssiies:
-de ConstituiçãO. ii Justiça, pela constituc10fialidade e juridicidade;
- de LegiSlação Social, favoráVel;
- de Saúde, fa'vorãVei; e
-de Finanças, favOrável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

3
Votação, em prírfleiró 'tuftlõ, 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 1.063 a 1:065. de 1981. das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitud0ri3.Iidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favoráVel; e
- de Finançiis, 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-dowAr
Eduardo Gomes patrono da Força Aêrea 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.

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 Constituição e Justiça, pela cons_tituciorialidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivõS à
I,..ei_n95.480, de lO de agosto de ~968, disciplinando o pagamento do 139 salãrio devido aos trabalhadores ~vulsos; Úmdo
PARECERES, sób n•s 1.197 a 1.199. de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucioilalidade e juridicidade;
--·de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

7
Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718. de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133. de 1981. das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
~__ de Legislação Social;
--- -:...:::--de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contâbil e dá outras providências, tendo
PARECERES. sob n•s 573 a 576. de 198!, das Comissões:
- de ConstituiÇão é Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
--de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, contrârio; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que aprew
senta.
-=
(Dependendo da võfação dO -R.e'qUCifinentO n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento· da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
- -·
·O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lomanto Júnior.·
O SR. LO MANTO JÚNIOR -(Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acaba de aposentar-se, no cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, onde permaneceu, por mais de 10 anos, esta insigne figura humana
que honra a Bahia - onde nasCeU - e a magistratura brasileira a que serviu
com exemplar dedicação e inexcedível competência, Álvaro Peçanha Martins.
Sua carreira profissional foi toda ela feita no âmbito da advocacia e da
magistratura; fof uni ser-Vidor _do Direito e da Justiça, ·na melhor sentido em
que tal qi..talifícação- pode ser atribuída a alguêm. Teve, contudo, breve
atuação na vida pública. Militou na política; foi Presidente do Partido Liberw
tador, o primeiro Presidente do Partido Libertador, na Bahia, que, à época,
era liderado por Luiz Viana Filho.
Tive, Sr. Presidente e Srs. Senãdores, ã gl-ande honra de ingressar nos
quadros desse Partido muito jovem ainda. Mal ultrapassada minha maioridade civil, jã ingressava nos qua-dros do Partido Libertador, sob a Presidência
ae-Ãlvaro Peçanha Martins e sob a liderança do Senador Luiz Viana Filho.
Vereador, prefeitO, deputado estadUal, fui" eilCOntrar na Assembléia Legislativa aquele companheiro por cujas mãos, na qualidade de Presidente do
Partido, eu havia ingressado, nos primórdios da minha carreira politica, no
Partido Libertador. Fui encontrá-lo deputado à Assembléia Legislativa, ao
lado de Josaphat Marinho, de João Borges de Figueiredo ...

O Sr.Paulo Bros.sard- Grandes baianos.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- .. .e de Moreira Caldas. Tive a honra de
eõtrviver com ele, de aferir, ta-ntas vezes, a grandeza do seu caráter e a expressão do seu talento. Um homem de honra, um homem cuja dignidade serve de
paradigma, de exemplo a quantos queiram exercitar a dificil função pública,
quantos queiram pertencer à vida pública, no dizer de Otâvio Mangabeira,
que era, assim, o nosso inspirador. Se Luiz Viana era o Líder, Otãvio Mangabeira era Líder _de todos nós, inclusive do próprio Líder Luiz Viana Filho.
Peçanha Martins._ deputado estadual, integrante da Bancada do Partido
libertador, pôde ainda ali, na Assembléia Legislativa afirmar a sua vocação
d~ hánlein -público. o advogado brilhante, o-jurista respeitado, o homem que
tinha vocação para a magistratUra, revelava-se também um político, dando
exemplos nã vida pública baia'na.

O Sr. Luiz Viana- Se V. Ex' me permite, gostaria de aparteá-lo sem
prejudicar sua brilhante oração, o seu raciocínio.
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O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex•, Sr. Senador Luiz Viana, nunca
tumultua o meu discurso.
O Sr. Paulo Brossard- Também me inscrevo.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex•, sim, contribuirá, com a homenagem que de_seja prestar ao s·eu· Companheiro de todos os _tempos. Por Certo
V. Ex• vai abrilhantar este modesto pronunciamento, estas desataviãdas palavras, ...
O Sr. Luiz Viana - Não apoiado!
O SR. LOMANTO JÚNIOR - ... ditas apenas com aquela unção de

quem admirou e admira a figura de um homem com quem tive a honra de
conviver durante muito tempo e cuja amizade~ no decorrer do tempo, permanece cada vez mais intensa.
Ouço V. Ex•, nobre Senador Luiz Viana~ me~iOügo-Líd~r ~.-:-por que
não dizer - ri{eu Líder de hoje, ...
O Sr. Luiz Viana -:.__ Agredecido a V. Ex•

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

... porque, pelas suas qualidades, pelo

seu passado, pelo seu talento, pela sua formação políti-ca, V. Ex.• hoje é, sem
dúvida alguma, um nume tutelar da política do meu Estado.

O Sr. Aloysio Chaves- E do Brasil.
O SR. LUIZ VIANA- Al!radeço a V. Ex• Solidarizo-me com V. Ex• e
o felicito pela iniciãtiva ·que=estã tendO-de lembrar, neste momento, a figur_a
de Álvaro Peçanha Martins. Ãlvaró -PeÇanha Martiris, pOUCO mais 'môço Qiie
eu, durante toda a sua_ vida política foi m-eti oorn.pan.heiro, -meü -colega, meu
amTgo'.'-Ãlvaro Peçanha Martins realiz_~-Uina figura qiJe ~ão_ tem sido rara na
vida brasileira, a figura do político, 'do homem de idélas políticas, ão homem
de fidelidade política, que, se trà.nsfei'indo -para a fu-agistralura:,- indo para os
tribunais, lá se manlém com dignidade, com -isenção e com sab~doria.
O Sr. Paulo Brossard ~-Muito bem!
O Sr. Luiz _Viana- R~lmente Peçanha Martins é um homem de vida
pública, foi- unl deputado atuante, e até apaixonado, porque, por temperamento, é um homem apaixonado. Peçanha Martins, que dc;fendia reaJmente o
ideãrio do Partido Libertador. que se orgulhava de pertencer àquele Partido,
como todos nós, seus amigos e seus colegas àquele tempo, tendo ido para a
magistratura, integrando o_Tribunal Federal de Recursos, tornou-se um juiz
exemplar ...

O Sr. Paulo Brossard- Muito bem!
O Sr. Luiz Viana - ... com total dedicaçãO à sua nova função, que exerceu com dignidade exemplar. Realmente, Peçanha Martins se caracteriza,
sobretudo, pelo homem de carãter. É um homem de carãter realmente excepciotfal. Não lhe conheço nenhum defeito, nenhuma falha em matéria -de carâter, fosse como polítiCo; cóino deputado, como juiz. Tem sid_o até hoje- e
continuará a Sê--lo - Uma figura que honra a vida pública do Brasil. Agradecldo a V. Ex•

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Eu sim, é que agradeço a V:Ex• As suas
palavras, somente elas, jã seriarit uma viva.- umá justa homenagem à figura
admirâvel de brasileiro que é Álvaro Peçanha Martins. As palavras de V. Ex•,
·nobre Senador Luiz Viana, vieram enriquecei' meu discu-tsó --e riinguéin- melhor para dar o testemunho da personalidade, para traçar com palavras vivas
as qualidades de Peçanha Martins do que o Senador Luiz Viana Filho, que
com ele viveu. e vive, todos os tempos e momentos áureos da sua vida de homem público.
Ouço, com muita honra, o Senador Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard- Em primeiro lugar, quero cumpririlentá-lo pela
iniciativa que tomou. Devo dizer que era minha intenção registrar aqui, nesta
Casa, a passagem de Álvaro Peçanha Martim pelo Tribunal Federªl de_ Recursos, mas reconheço que a iriiciã.tiVa fica- nielhC>r em um representante do
Estado da Bahia.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - É uma pena que eu tenlia privado a
Casa de ouyir esse brilhante pronunciamento.

O Sr. Paulo Brossard- No entanto, não quero perder a oportunidade
de juntar também a minha palavra de homenagem ao_ ilustre b<tiano, ao ilustre brasileiro. Tive ocasião de conhecer Peçanha M3.rifns a1rida rla Bahiã. Disse que tive o prazer de conhecê-lo, porque realmente o convívio com Peçanha
Martins dá prazer, pela sua inteligência, Pela sua fidalguia, pela sua educação, pelo seu espírito. Realmente tive o prazer de conhecê-lo ainda na
Bahia. Depois aplaudia a sua escolha para MinistrO-do Tribunal Federal de
Recursos. Agradou-me aquela nomeaçãO, exatamente porque com ela era
distinguido um espírito culto, um espírito fino, um espírito nobre da nobre
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Província da Bahia. Devo dizer, como advogado que sou, que o Juiz Álvaro
Peçanha Martins foi modelar no exercício da sua função. Não apenas foi um
Ministro atuante, trabalhador, dedicado, ponderado, equilibrado, eqUitativo,
justo, como um juiz sempre aberto, sempre disposto, sempre pronto a receber
o advogado, a ouvir os militantes do fórum com a sua invariãvel correção.
Presidiu o Tribunal Federal de ReCUr-sOs- com brilho, com elevação, com distinção e chegou ao termo da sua carreira. aposentando-se do Tribunal e inscrevendo seu nome entre os melhores juízes que aquela corte tem tido. Como
brasileiro de outras plagas, agrada-m~ prestar este testemunho e esta homenagem que peço licença para inserir no seU discurso.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- A minha alegria- e confesso que estou
transbordante de alegria por prestar esta homenagem singela que deveria ser
o meu discurso - a ela se soma, ela agora está mais intensa ainda, porque
vejo que saítnos das fronteiras da Bahía e, pelo que estou seniindo, outrOs
oradores vão particípaf deste meu pronunciamento. Agora, as palavras brilhantes do Senador Brossard que também o conhece, que também o admira e
O- exaltou, fazendo-lhe justiça.
Temos o· Orador, o homenageado e o Senador Paulo Brossard, as mesmas origens políticas o que, sem dúvida alguma, se constitui para mim parti.:
cular satisfação e honra.
AgradeÇo, nobre Senador Paulo Brossard, as suas palavras que, por certo, irão sensibi1izar profundamente, irão ferir a modéstia daquele grande conterrâneo da Bahia.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LOM_ANTOJÚNIOR- Ouço o conterrâneo Nelson Carneiro.
O-Sr. NelsOn Carneiro-- Quc;ro Sigriifícar, de início, a minha alegria em
voltar aos dias distantes da_B_ahi'h em. _gLJe convivemos, V. Ex•, 9 Senador
Luiz Víã.mi, Âlvaro Peçanha Martins~ Josaphat Marinho e aquela plêiade
magnífica de homens públicos que a Bahia reuniu naqUele tempo, Anísio Teixeira, Aliomar Baleeiro, Nestor Duarte, Aloysio de Carvalho, Gilberto Valente, Jaime Junqueira Aires, aquela rifagnífica constelação de homens, de
que eram os mais moços V. Ex• e o Senador Josaphat Marinho. Esta é a pri~
meira alegria, a alegria de voltar àquele tempo e V. Ex• o recorda sob a égide
do grande Octãvio Mangabeira. Mas acompanhei, e todos nós acompanhamos, Álvaro Peçanha Martins na sua briihante caminhada pela magistratura,
depois de haver percorrid"o com êxito e_, princípalmente, com_ probidade
exemplar a carreira polítiCa. E não há melhor julgamento para o juiz do que
aquele que é: proferido no momento em que ele deixa de exercer a sua função.
E é. esse ·m.oinento, rião o momento em que ele ingr~ssa no tribunalt é no momento em que ele se despede do tribunal que as homenagens lhe devem ser
prestadas. A homenagem de V. Ex•, que sei não deve ser apenas e não é, jã
agora depois da palavra do Senador Paulo Brossan;l_,_ r_çstr_ita apenas à Bahia,
é uma manifestação do pensamento nacional. Essa homenagem é a homenagem que os bons juízes merecem_e deVem me-recer sempre na hora em que se
despedem dos tribunais. O Supremo Tribunal tem esse hábito, ele não recepcioha os juízes que chegam, apenas aqueles que se despedem. V. Ex• fala de
um juiz que- se despede, e se despede com uma toga sem mácula, como foi a
sua vida e como é-a sua vida. ViTI homem que honrqu a geração de V. Ex•,
porqüe eu e o Senador Luiz Viana somos um_ pouquinho mais velhos. Mas
honrou à.quela geração brilhante que um dia a Bahia reuniu sob a égide de
Octávio Mangabeira, de João Mangabeira, de Simões Filho, Pedro Lago, e
tendo, assim, como o mais velho de todos, José Joaquim Seabra. De modo
que V. Ex'- recorda um tempo distante, aqueles tempos a que gostaríamos de
voltar, se fosse possível caminhar de novo os mesmos passos e nos rejubilar
por haver cumprido nobremente o dever que TIO$ foi imposto. Agradeço a V.

Ex•
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Senador Nelson Carneiro, V. Ex•, no
seu aparte, fez com que eu retrocedesse a- minha mocidade, a minha mocidade
dos idos de 1934, eu_diria- mesmo,---a-·minha jUventude.
Estudante de curso de ginásio, ou mal iniclava O ginásio nos idos de
193_4_, e recordo-me dessa constelação de homens públicos. Recordo-me da fi-

gura fráfil- frágil pela idade, já combalida pelos anos- de J. J. Seabra. Era
eu menino, na Cidade de Jequié, que se engalanava Para receber a ação autonomista brasileira. À frente, Octavio Mangabeira, Simões Filho, J. J. Seabra
e os jovens da época, Luiz Viana, Ne~son Carneiro, Aloysio de Carvalho,
Nestor Duarte, Jaime Junqueira Aires, Gilberto Valente e tantas figuras que,
nes_ta_ hor_fJ.~ recordo com o maior respeito ecom a maior saUdade. Menino, eu
jâ sentia que algo estava a compelir a minha vida, jã pressentia a minha vocação para a vida pública, fui assiStif"a um Comício admirável na Cidade de
Jequié, ouvi os discursos que me encantaram naquela noite; noite, aliás, que
não foi só de discurso. mãs de-apartes õposii:ioriistas, foi noite de preocupações. O meu velho pai, que acompanhava desde os primórdios esses ho-
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mens, conduzia-me pelas suas mãos, para assistir àquela tertúlia admirãvel
que foi a noíte da ação autonomista brasileira, defendendo a candidatura de
Octavio Mangabeira.
O Sr. Senador Nelson Carneiro, ninguéin melhor do que S. Ex• para dar
seu testemunho, porque acompanhou os passos de Peçanha Martins, porque
conviveu intensamente Com ele. O Sr. Senador Nelson Carneiro, foi e é para
mim, também, um exemplo. Menino que era, eu o admirava pela sua coragem, pela sua fulgurante inteligêncía, diria meSrilo peta sua bravura cívica.
Todas essas qualidades, Sr. Senador Nelson Ca-rneiro, foram, sem dúvida alguma, atrativos para que eu exercitasse a mlflha vocação política.
Mas, Sr. Presidente, Peçanha Martins foi eleito Conselheiro da Oi"dem
dos Advogados do Brasil, Secção da Bahia, em 1946, e, sucessivamente, reeleito, nos biênios seguintes; Vice-Presidente, no biénio 1963-1965, e, finalmente, presidente da Ordem dos Advogados, Secção -da Bahia, de 1965 a
1967. Ali, como condutor da Ordem dos Advogados, pôde ainda manifestar
ou comprovar as suas qualidades de homem público e de condutor brilhante.
Exerceu inicialmente cargo de Assistente Jurídico no Ministério da Justiça, lotado na Procuradoria da República.
Foi nomeado Juiz Federal na I• Vara, na Bahia, em 1967. Prossegue a
sua brilhante carreira e é reconhecido pelas mais altas autoridades da República, quando é convocado para integrar, na qualidade de Ministro do Tribunal Federal de Recursos. Ali ocupou a Córr_egedõf1à"Gefã:l, no peiíodo de
197 I a 1973, cumulativamente, com a função de Ministro efetivo do Tribunal
Superior Eleitoral.
Presidente do Tribunal Federal de Recursos, pôde mais uma vez comM
provar as qualidades que foram a razão da sua condução para aquela alta
Corte da Justiça Federal.
Sua vida exemplar, suas idéias e suas virtudes-~stão bem clarã; no discurso que pronunciou na festa natalina do Tribunal, em dezembro do ano passaM
do, agradecendo homenagem que então lhe foi prestada. Nesse discurso coM
meçou citando Joaquim Nabuco, quando disse:
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por ísso que também a minha geração sentiu o influxo da poderosa inteligência de Peçanha Manins, na minha pessoa, nã pessoa do grande cirurgião
· baiano, Professor L_uiz Carl_os Medrado S;:tmpaio, na pessoa do CapitãoMédico Lamartine e daqueles tantos outros que, no clube muito_ mais baiano
que inglês, ouvíamos, fascinados, Peçanha Martins.
-- Por isso que, na coincidência da minha presença agora na Presidência
desta Casa, não posso deixar de me associar, com muita alegria e com muito
respeito, a homenagem àquele grande brasileiro que, teoricamente, vai para o
ocium cum dignitate. Peçanha Martins entretando não fará isso, porque digniM
dade ele t<?m desde sua nascença; e ao ocium ele jamais irá, porque ele continuará para- sempre o jOvem e inquieto Peçanha Martins.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Gabriel Hermes. (Pausa.}

S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobr_e_Senador_Evandro Carreira. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. ( PausaL)
S.- EX~ rião está presente.
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex~ nã_o es~_á preserite.
Concedo a palavra ao nobre Senàdor Afoyslõ Chaves_. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo _a_ palavra ao nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobr_e Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães.

Depois aludiu aos colegas que os encontravam quase todas as tardes,
presentes em seu gabinete, oferecendo-lhe a grata impressão que ainda estar
figurando no tablado da vida pública. Lamentou que no ano que estava a fifidar houvesse julgado, como relator, menos d~_ quinhentos processos, face a
um grave acidente de que fora vítiina, e -qUe lhe afeúlra as condiÇõiàTísicas
para o trabalho. Disse ele haver, porérri, chegado perto desse número, votando ao meu modo- assim afirrriava - em termos breves, sem palavras supérfluas. Sem citações demasiadas, que já não se compatibilizam Com a pugna
forense dos novos tempos. A Justiça deixou de ser "o caminho fácil" com
~·flores perpétuas" nas suas bordas.
Admitiu airida, naquele brilhante discurso, que a hora é de uma Justiça
vigilante, pronta e expedita, em condições de atender às trepidações da sociedade brasileira, que vai-se adaptando aos poucos às modificações da velha
fórmula, de dar a cada um o que é seu.
Naquele memorável discurso foram sUas palavras finaiS: .. A todos envolvo em fraternal abraço am-igO; desejando a cada um, do fundo de minha alma
e sob a invocação do Natal de Jesus"- afirmava Peçãnhi MaftiiiS-.::-.... "muita
saúde, o maior bem da vida, prosperidade e bom entendimento. Dependendo
deste o renome dos órgãos Colegiados, corno o Tribunal Federal de Recursos, atentem bem nestas palavras finais deste companheiro mais velho, urge
afastar a vaidade que não constrói"
Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio ter cometido, hoje, um a:to de justiça, homenageando a figura de Ãlvaro Peçanha Martins, que como advogado, como político e como juiz, com todas essas qUalidades admiráVeis de homem público honra a sua geração, exalta a Bahia e, sem dúvida alguma, glorifica o Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Qu~ndo insistimos em tratar, nesta tribuna dqs problemas energéticos,
não nos move o intuito de aparentar conhecimentos técnicos especializados,
mas· a intenção de tornar sempre presente à atenção do País a importância
desse problema, para o nosso desenvolvimento ecunômico, prinCipalmente
depois de deflag_rada a crise mundial do petróleo.
Se podemos, antes do fim da década, estar produzindo um terço do óleo
necessário ao cons_umo interno do País, também hã possibilidades de que a
-- restante demanda de energia seja atêndída por outras fontes.
Temos a energia mecânica Produzida pela-s ondas marítimas, pelas marés
e pelos ventos; a energia química, qüe pode resultar da utilização do carvão
mineral~ a energia nuClear, originada da transformação da massa das partículas decorrentes da fissão ou fusão atômicas; a energia radiante, que se manifesta sob a fprma de calqr, que o s_ol nos propicia sob a forma de luz; a energia
térmica, também denominada calorífica, resultante do aquecimento dos corpos:
E todas essas formas podem resultar em energia elétrica.
Ninguém ignora que oprogressó humano tem resultado da nossa capacidade em utilizar as fontes de energia, de que o homem depende para a execução do seu trabalho. Sabem os economistas que o nível de vida de uma
tiação tem íntima relação" com os tipos de energia utilizados e a forma pela
qual a obtém e aplica. Primeiro, a energia física decorrente da domesticação
_dos animais; depois, aquela obtida da lenha e do carvão; finalmente, a resultante do petróleo e do gáS, até a energia elétrica e-a energia atômica, que marcam o fastígio- da civilização contemporânea.
Acontece que a natureza diVidiu desigualmente os recursos energéticos
muÕdiais: uns palses, fíCOs em carvão, erll hulha, em petróleo; outros -dispõem
de abundante energia hidráulica. No caso brasileiro, se os depósitos petrolíferos são demandados profundos, ou descobrimos apenas menos abundantes, a
natureza nos compensou com a riqueza em car-vão e, sobretudo, em fontes hidráulicas, de que a Usina de Itaipu é um exemplo espetacular.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A Mesa deseja se associar à
homenagem muito justa à aposentadoria do Ministro Peçanha Martins.
O nobre Senador Nelson Carneiro lembrava que o MinistrO Peçanha fulgurou na sua geração;- Eu diria que a estrela da inteligência do Ministro Peçanha Martins também fulgurou na minha geração ou melhor, na mesma geração do Senador Nelson Carneiro, do Senador Lutz Viana Filho, ape~as em
outra época.
Depois de formados, dentro daquela peregrinação que todos os qUe tiveram a ventura da formação cultural da Bahia, s_empre fazemos, retornávRnios
à Bahia, c com outros baianos e de outros Estados, reuníamo-nos para ouvir
a palavra de Peçanha Martins no Clube Inglês da Bahia que, por aquele feitiço baiano era muito mais baíano do que inglês. E aí também oTU.lgCir da sua
inteligência sobrevoava a de todos aqueles seus ouvintes e admirador~s. Digo

Se a orgariiZ:ição ecOnómica mundial hoje se baseia no üso intensivo do
petróleo, não é menos certo-que,-anfe a ameaça dos esgotamentos das jazidas
economicamente exploráveis, como que se encerra uma fase do_ processo civilíz8.tório, marcado pelO- uso prinCipalmente de energia hidrelétrica e da energia nuclear.
As previsões mais otimistas dão como esgotados os rec_ursos de carvão
no ano de 2500, os de petróleo no ano 2100 e os de· gás natural antes do fim
de.ste_século.
-Então é preciso Cuidaf de outras fontes alternativaS de energia.
No quadro atual do consumo;-quarenta por cento da energia utilizada
pelo homem vem do petróleo, trinta e cinco por Cento do carvã-o, dezoito por
cento dO gás ilatural, CincO por cento de fontes hidrelétricas e aperias dois por
cento de energia nuclear.

"Há na vida uma coisa que não se deve

fingir~

é a mocidade!''.
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No caso brasileiro, o apelo à energia elétrica resulta, principalmente, do
- nosso grande potencial hidrelétrico.
Desde a descoberta da máquina a vapor, primeíio passo para a produção
da energia em escala industrial, a eletricidade se desenvolve, embora utilizada
em escala industrial no final do sê:culo passado. Tal a ampliação, em todo o
mundo, dessa utilizaÇão, que o cOnsumo de energia elétrica ê tido, pelOS economistas, como um eficiente- indicador de desenvolvimento.
Mas a eletricidade não se encontra disponível na natureza, provindo de
fontes primárias, TiPo se-cuildârio de energia, ela pode advir da utilização do
carvão, do petróleo, do gâS natural, do urânio e da energia hidráulica.
De todos esses recursos, aquele de que dispomos, mais abundantemente,
é a energia hidráulica, tanto mais digna de ser utilizada, quando não causa
nenhum tipo de poluição.
A onipresença da eletricidade, nas múltiplas utilizações peio homem moderno, se afirma no fogão, no ferro de passar, no· aspif3cl0i- Pó, n·as lavadoras de roupas e pratos, nos-secadores, no liqOidificador, na batedeira elê:trica,
na calefação doméstica, em centenas de instrumentos e artefatos que- facilitam
a vida do homem.
A cidade vertical, que depende dos elevadores,.não ex~stiriit se ~ã() fosse
a energia elétricit, deci:i'to ·reSponsável pela creScente urbanização do m~ndo
como, mais recentemente, graças à eletrificaCão--iliáli; Pela enOrme-melhoria
dos padrões de conforto na agropecuâria. Pode-se dizer que, com a iluminação elétricà, éom ·as iriáquírias de escrever e calcular, com os ventiladores, os aparelhos de ar condicionado! permitindo a climatização mais conveniente, pelo menos dUplicou a capacidade de
trabalho do homem. Também os hospitais, as-creche~, utilizam essa foflie de
energia em seus laboratórios de raios X, incubadeiras;-esiei-!HZadores, equipamentos cirórgicos, laboratóriõs--eletrônicos.
Ela participa, ativamente, do processo de mecanização das lavouras,
princípalmente pela substituição do diesel, em irrigadores, secadeiras, descascadores, ordenhadeiras, chocadeiras, múltiplos auxiliares da agricultura e da
pecuãria.
Mas o problema da eletricidade passa a interessar-nos mais do que nun-ca, depois de deflagrada a crise do petróleo.
O Brasil foi pioneíro no emprego da eletricidade na América do Sul:
quando Édison construiu, em 1879, em Nova Iorque, a primeira usina elétrica, para a distribuição de energia urbana, D. Pedro II inaugurava a antiga Estação da Corte, com seis lâmpadas, utilizada ~ en~rgia elétrica originada de
meios mecânicOs. Em 1881, a Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto
mostra ao Imperador o funcionamento de lâmpadas elétricas, acionadas por
um dínamo. Em julho desse mesmo ano; instalam-se 16-lâmpadas elétricas no
Jardim do Campo de Aclimação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro
e, em dezembro, 60 lâmpadas iluminam a Exposição Industrial, no Largo do
Paço, atual Praça 15 de Novembro, naquela cidade.
Em 1883, a cidade de Campos é a primeira da América do Sul a receber
iluminação púbHca elétricã, o que ocorre em 1884 em Rio Claro, em São Pau·
lo e, em 1887, em Porto Alegre.
Mas o primeiro aproveitamento hidrelétrico OCOffe- na Usina de Ribeirão do Inferno no Jequitinhonha, em Diamantina, Minas Ger8.is, constituíd-a,
por uma barragem com um desnível de cinco metros e casa de força dotada de
dois geradores de oito cavalos-vapor cada um, acionados por uma roda de ãgua de madeira com três metros e vinte e cinco -ceDUmetros de diâmetro. A
energia era levada a dois quilómetros de distância, sendo, em 1883, a linha de
transmissão mais extensa do mundo.
-Em 1887, funcionava a Hidrelétrica de Ribeirão dos Macacos, em Nova
Lima, de propriedade da Cie, des Mines d'or du Garfa.
Acentuam-se, a partir de 19"00, os recursos-des-tinados ao setor, quando o
Brasil jâ possuía uma potência instalada superior a 12 mil Kw: jã em 1950,
possuíamos 1.089 usinas- hidrelêtricas, representando oitenta e doÍs por cento
da energia produzida no País.

de

Vêm, para o Brasil, companhias estrangeiras de cletricídade; instalandose no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife, na Bahia.
O maior impulso ao setor resulta da situação em que ficamos, na segunda Guerra Mundial, em conseqUência do boicote alemão, praticamente suspenso o fornecimento de petróleo ao Brasil. O mercado de eletricidade
expandiu-se e diversificou-se, quando o BNDE, instituída a destinação de
parte do Imposto de Consumo como todo o Imposto Único sobre Energia
Elétrica ao Fundo Federal de Eletrificação, passa a acudir o setor, até a insta_:lação da ELETROBRÃS.
Em 1945 era criada a Companhia Hidroelétrica do Sã(:) Francisco; para o
aproveitmento da cachoeira de Paulo Afonso, que entra em operação em
1955, com ISO megawats de po-tência, jUntando-se àcJ.uela Paulo Afonso II e
III, enquanto, no rio Parnaíba, se constrói a Usina Presidente Castello Bran-

co, depois de Furnas, e Três Marias, da Criação da CEMIG e da CESP, da
CELUSA,- cfa COMEPA, da CEHRP,da COPEL.
Em 1961, constiuía-se a ELET-ROBRÃS que, a partir de 1964, tem decisivo papel na implantação da realidade tarifária e na encampação de empresas estrangeiras, como a AMFORP e a BPCO.
Em 1960, elabora-se o primeiro Orçamento Plurianual do Setor de Energia_Eiê:trica, conStituem-se a ELETROSliL e, quãtro anos depois, a ELETRONORTE. a ELETROBRÃS, através da -Usina de Furnas, inicia a implantação do Programa Nuclear Brasileiro, com a construção da primeira
usina da central Almirante Álv-arO Alberto, em Angra dos Reis.
Como resultado da énfase emprestada à política energética, em 1979 produzíamos mais de 124 rrlil GWh, seOdO-mais de noventa e dois por cento de
origem hidráulica, para um consumo de pouco mais de 100 mil GWh.
Ã estrut~ra at~al dO merCadq cOriSJ.Iffiido~ repr~s~nta a seguinte .composição: de cada cem quilowats-hora,-cinqüenta e oito correspondem ao setor
industrial, dezenove ao -~etor resi<!encial, onze -ªo s~_tor comercial e_ doze ao
merCado rural, iluminação pública e demais serventias.
Em 31 de dezembro de 1979, tínhamos- mais de vinte mil megawats prod~zidos_de fonie hídrica1 n:t?js de q_u~~ro nlil de orig_em terrnoelétriCa, num total__ superior a vinte e oito mil megawats.
No OrçameritO deste an_o, a ELETROBRÃS foi contemplada com quase_
quinhentos bilhões de cruzeiros e a hidre.lé~rica de Itaipu com duzentos e cincioerita bilhões de cruzeiros, enquanto, ·pâra o setor nuclear, foram adjudicados 138,2 bilhões de cruzeiros.
Em Itaipu já foram-- investidO;; cerca de cinco bilhões de dólares,
devendo-se gastar mais três bilhões até 1987.
No próximo ano, as frês primeiras unidades de Itaipu entrarão em operações, repoduzindo dois mil e cem megawats.
Na verdade, temos energia elétríca ociosa, mas o excedente seria facilmente absorvido, mediante um programa intensivo de eletrificação rural, bas"
tando que o consumo, nas atividades agropecuârias, representasse quinze por
cento da energia produzida.
Espera-se, a partir de

1984- segundo deelMaçÕes de Costa Cavalcante

--=- que a remuneração no setor elétrico reaja positivamente.

No ano passado, o déficit acumll13do de todas -as empresas elétricas chegava a 185 bilhões de cruzeiros, cerca de dez por cento do valor global dos investimentos. Por isso assumimos, com o Banco Mundial, em setembro do ano
passado, o compromisso de assegurar a elevação do nível tarifário de três por
cento sobre o INPC, este ano, cinco por cento a partir de 1983, até que a remuneração _míniniã--supere os défiCits a.Cumulados.
A demanda caiu em cerca de três por cento, no Sudeste, no ano passado,
enquanto no Norte o consumo se elevava em quase quinze por cento, chegando a quase dez por cento essa elevação no Nordeste.
_ Sabemos qual o resultado dessa queda da demanda, principalmente industrial: o crescimento zero da indústria nacional que, este ano, deverá ser superior a cinco por cento, segundo previsão do_Sr. Mãrio Simonsen, resultando num incremerito do consumo da energia elê:trica.
Diante desse desempenho, a ELETROBRÃS retardou entre um a quatro
anos os prazos de entrada em operação das treze maiores hídrelétricas do País
que somam mais de dez mil megawats. Nas usinas do Sul, tais prazos vão de
1989 a 1999.
EnquantO iS::;o, prCvê-se, para este ano, que o consumo de energia elétrica no Rio de Janeiro cresça em sete por cento, principalmente ante o intuito
da Light de oferecer incentivos tarifários especiais às indúStrias.
É preciso, que, diante do quadro recessivo esboçado no ano passado, no
setor industrial, a produção de energia elétrica procure o interior do País, difundindo o uso da eletricidade no meio rural, para movimentar pequenas e
médias agroindústrias.
Essa política de incentivo tarifário jã se eSboçava em setembro do ano
pã-SS:ado, quando _1,1ma empresa que optasse pela energia suplementar pagava
1,18 cruze~ros por quilowat adicional, quando o preço normal era de 4,15 cruzeiros.
Se já temos sabia de Cll-efgia elétrica, ela será abundantíssima quando,
dentro de dez anos, estiverem operando, simultaneamente, Itaípu e Tucuruí.
Mas é melhor ter energia elétrica de sobra, do -que-enfrentar sua escassez, tanto mais quanto a política tarifária foi montada para minimizar os efeitos da
superprodução.
Talvez tenhamos,_ este ano, um superãvit de quase três milhões de quilowats. Essa previsão, decorre do desempenho industrial do ano passado.
Acredita-se que superaremos, este ano, 11 recessão fabril, sendo possível
reduza-se aquela previsão.
De qualquer modo, o consumo tende a incentivar-se.
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Além disso, hã previsões de que os nossos recursos- hídricos tenham sua
exploração esgotada no ano 2QOO ou 2020. O certo é que, a cada dia,- com a
acumulação dos dados verifica-se o crescimento do potenciai existente.
Se atualmente o potencial hidrelétrico brasileiro é Calculado em 213 mil
megawats, talvez o mapeamento hídrico mais completo da Amazônia possa
elevá-lo a mais de 230 mil megawats.
Não hâ, portanto, razões para pessimiSmo.
Necessária, no entanto, a mobilização de recursos, para transportar aos
pontos de consumo, nos próximos dez anos, a energia produzida em Itaipu e
Tucuruí.
Não nos deve assustar a c-onjuntura recessiva, necessariamente transitória: estamos --ainda pagando a segunda explosão do preço do petróleo, em
1979, superior à de 1975.
Já no ano passado o GOverno anunciava energia elétrica subsidiada para
projetas- de irrigação agrícola, ampliando o pr~tecionismo da chamada '"energia sazonaJ", instituído em dezembro de 1979.
De qualquer modo, devemos prosseguir na exploração das nossas fontes
hidrãulicas, para a produção de energia elétrica, porque estaremos economizando mais divisas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!},
O SR. PRESIDENTE (Gi1van Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador GaStão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre·
sidente e Srs. Senadores:
Não há dúvida q~u~ um dos pontos fracos do _complexo da Previdencia
Social, neste País, é o INAMPS. O problema é sério. A gTita, a reclamação
ecoa por todo o Brasil quanto uos_atras_os_ dos pagamentos do INAMPS aos
hospitais, principalmente.
Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi um relato da situação
econômico-finaiiceira do Hospital Geral de_Cuiabá, onde o Vice-Diretor Dr.
Nilo de Castro Melo procura demonstrar que todo o trabalho de organização
do hospital fracassa, diante das "constantes altcra_ç-ões_ na sistemática de pagamento, com atrasos no pagamento dos serviços prestados". O Ho~pital Geral de Cuiabá protesta contra a atitude do INAMPS de modif'i.Cai_seritpre a
referida sistemática c conseqüentemente traz atrasos nos pagamentos, dificultando de forma crescente a vida do nosocômio,
A direção do Hospital, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem condições
de manter as exigência-s do próprio INAMPS-quanto ao atendimento aos-pacientes. Paralelamente a dircção do hospital não se sente motivada a exigir
maior dedicação dus funcionários, diante dos atrasos nos pagamentos dos
seus salarios, via de regra em função da falta de cumprimento das suas obrigações do INAMPS.
O Dr. Nilo de Castro Melo assim afirma na sua correspondência:
'"'"A situação atual do Hospital vem repercutindo negativamente junto a
Funcionários; Fornecedores c público, única e exclusivamente -por culpa do
INAMPS.
Nesta data, esta é a" posição do hospital:
a)- ainda não pagou os salários de dezembro de 81 aos seus 380 funcionários, cujas famílias encoritram-se em grandes dificuldades pela falta de condições de transporte, alimentação, saúde e outras necessidades;
b) atrasos nos pagamentos muitas vezes com grandes prejufzos aos fornecedores. Não fosse a grande complacência dos mesmos em prorrogar prazosde vencimento de títulos vencidos e até mesmo dispensa de despesas extras,
bem como o atendimento dos nossos pedidos de medicamentos e materiais levado em consideração a nossa finalidade filantrópica, esta: situação seria ainda mais caótica.
Pelo nobre objeti\io deste nosocômio, pelos tantos benefícios prestados à
comunidade, pelo empenho e dedicação voltados_aos pacientes deste promissor Estado de Mato Grosso, ne_cessáriO se friz inaíor e efetivo _apoiá das_autoridades em geral, principalmente do Governo, rio -sentido de reivindicarem
junto aos dirigentes da Previdencia Social solução_ imediata e permanente
para a normal continuidade aos atendimentos de direito- dos pacientes."
O povo brasileiro, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, aqueles milhões de brasileiros que não vivem num Mar de Rosas, que dependem do INAMPS para
tratar de uma doença, protestam, reclamam e declaram-se revoltados contra
a inércia que reina na área da Previdência Social, como em outras ãreas do
Poder Público e citei um exemplo: a situação de calamidade em que se encontra o Hospital Geral de Cu_iabá, por culpa do INAM PS.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito hem.l)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e _Srs. Senadores:
Antes do Presidente João Baptista Figueiredo haver assumido a Chefia
do Poder Executivo da União, a 15 de março de 1979, apresentou à Nação,
em memorãvel reunião, a sua equipe de Ministros e, na oportunidade, enun.ciou_as__diretrizes que deveriam nortear a atuação governamental nos setores
básícos da Admínistraçãó Ff:deral.
No que se refere ü área vital e prioritária da educação, convém recordar
que a orientação do Presidente da República foi de extrema clareza, simplicidade e concisão, valendo a pena resumir os priOcipais objetivos setoriaiS então enunciados:
a) o ensino do primeiro grau sería Público e gratuito, ministrado pelo
MUnicípio, com a cooperação do Estado e supervisão federal, podendo ser
suplementado pelo setor privado;
b) o ensino de segundo grau seria profisSionalizado, e cada vez mais gratuito, com-aumentO da participaçãO- da União nos dispêndios;
c) a gratuidade do ensino superior somente seria pio"POrcionada para as
famílias de menor renda;
d) a educação deveria estar sempre a serviço da descentralização do sistema- pOlíticO;
e) a polltica educaciOrial teria como prinCip-al obje"iivo formar o homem
produtivo, de comformidade com as peculiaridades-regionais, e inspí"tada nos
desníveis sociais e económicos;
f) a remuneração dos professores deveria ser atrativa, a fim de gue a educação absorvesse pessoal mais qualificado. Foram esias, entre outras que não
me rCcOrdo. no mOmento, as priilcTpãis linhas de ação delineadas pelo Chefe
da Nação.
Decorridos três anOs de uma g~stão empreendedora, afirmatíva e fecunda, tanto o ilustre Ministro Eduardo Portela como o seu diltâmicó Sucessor,
o Ministro Rubem Luduwig, permaneceram fiéis às diretrizes preSideitciais.
Embora aparentemente simples, elas traduziam os maiS ·profundos anseios da comunidade brasileira, sendo ·na prática quotidiana, objetivos de extrema complexidade e difícil exequibilidade, em face da precariedade dos re~
qrrso_~ disponíveis, das flt:!ficiências estruturais, da instrumentalid~de técni_coad-míftíSfh.tHVa--ín.iCdCquãda, da carêncié:l"dCq:ies--:c;Qãl ãltanlente qualificãdo, e
do emperramento burocrático que constituem obstáculos antepostos à ação
político-administrativa na· órbita do- Ministério da Educação e Cultura.
Sein temer, contudo, essas dificuldades, vem o Ministro Rubem Luduwig, através de um desempenho comprovadamente eficiente, enfrentando desafíOs e solUCjonando problemas que apresentam dimensões estarrecedoras,
num país com as características do Brasil, cuja população, predominantemente joVem, se expande a taxas que variam conforme as unidades federativas, d-e 2,3 -a 3,1% ao ano, o que ·stgnifica, do ponto de vista da realidade, ex i. gênciUs ímpbstergáveis de_ atendimento concreto das necessidades educativas
de, aproximadamente, 51,72% da população global do País, ou seja, cerca de
65 milhões de jovens situados nas faixas etárias de O a 21 anos de idade.
Atento às imposições da realidade Brasileira, e COerente com as diretrizes
governamentais o Ministro Rubem Luduwig, depOis de promover a reformulação e modernização do seu Ministério, cOncentrou a prOgramação- setorial
sob -O seu comando em quatro áreas fundamentais: educação básica, educação superior, desenvO!v"íinerlto cultural, educação física e desporto.
Merece destaque especial, na gestão do Ministro Rubem Luduwig, a im~
plantação do Programa Nacional de Educação Pré-Escolar, nos parâmetros
da educação básica, .desenvolvido em colaboração com outros Ministérios.,
abrangendo _ações educacionais, de nutrição e de saúde, com a· participação
das famílias e da comunidade, atendidas crianças de 4 a 6 anos, provenientes
de famílias de baixa renda.
A expansão da escolaridade e a melhoria do rendimento do 19 grau constituem, na área da educação básica, os problemas nos quais o Ministro da Educação e Cultura vem concentrando recursos e esforços, com a finalidade de
elevar as taxas de produtiv_id~de do sistema_--: altamente afetadas pelÓ índices
de evasão e repetência e dentro das suas recomendações no sentido de atender, preferencialmente. às populações carentes, urbanas ou rurais.
No que tange ao aprimoramento do ensino do 29 grau, a ênfase do Ministério incide na consolidação da rede de escolas técnicas e agrotécnicas federais, e no apoio às redes estaduais de escolas semelhantes.
Paralelamente, o Ministério da Educação e Cultura vem intensificando e
aprimorando os mecanismos supletivos de assitência aos estudantes, beneficíando, sobretudo, os alunos oriundos de famílias de baixa renda, através de
grandes programas especiais como, por exemplo, os de Suplementação Alimentar~ os de Bolsas de Estudos para J9 e 29 graus; os de Módulos Escolares
para distribuição gratUita de material escolar às Secretarias Estaduais de E~
du_c_ação e Cultura.
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Quanto à educação superior, as preocup"ãções fUndamentais do Ministro
Rubem Luduwig sempre foram, desde sua posse, a melhoria da qualidade do
ensino universitário, e a rccstfi.l.hlração da carrei-r'ãdo magistério superior nas

instituições federais, proporcionando ao docente universitário maiOres oportunidades de profissionalização e melhores níveis salariais.
O desenvolvimento cultural tem sido o_bjetO--de uma política realista de
amparo às manifestações artísticas e cufturais, na multiplicidade de_seus aspectos, partindo de uma completa renovação estrutual, com o advento da Secretaria de Assuntos Culturais, sob a lúcida e extremamente competente direção do Professor ALoisio Magalhães.
Neste sentido tornou-se possível a incorporação à Fundação Nacional
Pró-Memória, das seguintes tradicionais instituições:-a Biblioteca Nacional;
o Museu Histórico Nacional; o Museu Imperial; o Musei Nadonal de Belas
Artes; o Museu Villa-Lobos; o Instituto Nacinal do Livro e o Museu da República. Encontram-se em plena execução, no plano d3.s ações culturais, mais
de 150 projetes específicos, abrangendo todo território nacional.
No setor da educação física -e desportos a programação em andamento
visa a apoiar o desenvolvimento da educação básica; estimular a participação
dos vários segmentos da população na prática regular de atividades físicas, e
intensificar ãs ações de organização e implementação do desporto escolar.
Além da permanente cooperação com os demais Ministérios, principalmente no tocante às atividades científicas e tecnologicas, no campo da pesquisa e do ensino, o Ministério da Educação e Cultura atravessa uma fase de excepcional atuação renovadora.
São -estas, Senhor PreSidente, as considerações que me ocorrem, ao tomar conhecimento do Projeto de Leí elaborado pelo MEC propondo alterações na Lei n9 5.692, de diretrizes e bases, de forma a tornar opcionais para
o estudante e para a escola, os cursos profissionalizantes do 29_ grau, atualmente obrigatóQ.os.
-- Ao que informou _o ilustre Secretário-Geral do MEC, Sérgio Pasquali,
esse Projeto reúne as sugestões apresentadas pela Comissão de Educação da
Cãinara dos Deputados durante o Semiri.árío realizado sobre o assunto, e
pelo Conselho Federal de Educação.
O referido Projeto de Lei- c~ja incorporação ·n·o teXi()neste Proriundamento solicito, -, em virtude do extraordinário alcance e signíficado das alterações propostas, despertou-me a atenção.
Como se vê, pela sumária indicação de alguns aspectos da política educativa e cultural ora em plena execução, o Minitério está em condições de_ resolver, de uma vez por todas, as dificuldades que vêm se opondo à obtenção de
níveis mâximos de rendimento e cficíência na área do ensino de }9 e 29 graus.
Da solução desses problemas, que são vitais para os rriilhões de jovens
matriculados em nossas escolas, depende, na realidade, a exeqüibilidade do
projeto nacional de um Brasil desenvolvido e integralmente democrático.
Porque, efetivamente, a educação básica é o ponto de partida e o fator decisivo para o atendimento desses objetivos.
Congratulo-me, portanto, com o Ministro Rub~m Luduwig e sua brilhante equipe de colaboradores pela sua mais recente iniciativa, consubstanciada naquele mencionado projeto de lei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem, palmas)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
As alterações

Eis o- projeto de lei elaborado pelo MEC:
Art. i' Os artigos I•, 4•, 5•, 6•, 8•, 12, 16,-22 e 30 da Lei n• 5.692, de li
de agosto de 1971, passam a vigorar com a seguinte redação:
••Art. 19 O ensino de Primeiro e Segundo Graus tem por objetivo geral
proporcionar ao educando a formação necessária a-O-desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento _de auto-realização, preparação para ·o trabalho e para o exercício_ consciente da cidadania.
Parágrafo }9 Para efeito_do que dispõem os arts.. 176 e 178 da Constituição, enlertde-se por ensino primário a educação correspondente ao ensino
de Primeiro Grau e, por ensino médio, o de S.egundo Grau.
Parágrafo 29 O ensino de Primeiro e Segundo Graus será ministrado
obrigatoriamente na língua nacional."
.... Art. 49 Os currículos do _ensino de Primeiro e Segundo_ Graus terão
um núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional e uma parte diversificada
para atender, conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos
alunos.
Parágrafo !9 Observar-se-ão as seguintes prescrições na -definição dos
conteúdos curriculares: I - O Conselho Federal de Educação fixará para
cada grau as matérias relativas ao núcleo comum, definindo-lhes os o_bjetivos
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e a amplitude. II - Os conselhos de educação relacionarão, para os respectivos sistema de ensino, as matérias dentre as quais poderá cada estabelecimento escolher us que devam constituir a parte diversificada. III - com aprovaÇãC) do competente Conselho de Educação, o estabelecimento poderá incluir estudos não deco_;Tentes de matérias relaciona4~s de acordo com o inci~
so anterior.
Parágrafo 39 No ensino de Primeiro e Segundo Graus, a dimensão trabalho estará presente como elemento da formação integral do aluno e será definida nos planos dos estabelecimentos de ensino."
"Art. 5Y Os estabd~cimentos de ensino poderão incluir em seus currículos uma parte de formação especial, destinada à habilitação profissional
dos alunos.
Parágrafo I<? No ensino de Primeiro Grau, a formação especial:
a) Não poderá predominar sobre os dtmais elementos do currículo;
b) Será proposta peios estabelecimentos de ensino à aprovação do respectivo Conselho de Educação.
Parágrafo 2'1 No ensino de Segundq Grau a formação ~pedal terá seus
mínimos de conteúdos:
a) Definidos pelo CFE para habilitação em ocupações regulamentadas;
_b) Propostos pelos estabelecimentos de ensino% à aprovação do respectivo Conselho de Educação para a habilitação em ocupações não regulamentadas.
Parágrafo 39 Os estabelecimentos de ensino__que optarem pela oferta regular de formação especial poderão também Complementar estudos- para a
habilitação profissional de alunos egressos de outro curso de Primeiro ou segundo graus, assegura_ndo aos mesmos a validade dos estudos já realizados."
••Art. 69 As habilitações profissi6nais-·p0derão ser feitas em regime de
coopetação com as empresas- e outros órgãos públicos e privados.
Parágrafo único. __ A cooperação feíta sob a forma de estágio, rriesmo remunerado, não acarretará para as empresas ou outros órgãos vínculo algum
de emprego com os estagiários, -e suas obrigações serão apenas as especificaQas no instrumento de convênio com o estabelecimento."
'--'Art. 89-- "A o·rdenaç-ãO do cüt-dculo serâ feita por série5 anuais -de matérias, que serão desenvolvidas sob a fOrma de disciplinas, áreas de estudo ou
atividades, conforme plano e possibilidades do estabelecimento.
Parágrafo {9 Admitir-se-á a organizaçãó-~Semestral no ensino d~ Primeiro e Segundo Graus e, no de Segundo Grau, a matrícula por disciPlina
sob condições que assegurem o relacionamento, a ordenação e a seqilencia
dos estudos.
Parágrafo 29 Em qualquer grau, poderão organizar-se classes que reúnam alunos de diferentes séries e de equivalentes níveis de adiamento, para o
ensino de línguas estrangeiras e outras disciplinas, áreas do estudo e atividades em que tal solução se aconselhe."
"Art. 12. O regimentO esColar requlará a substituição de uma disciplina, área de estudõ ou atividade, por outra a qu-e se atribua idêntico ou equivalente valor formativo.
Parágrafo úriico. Caberá aos conSelhos de educação fixar, para os estabelecimentos situados nas respectivas jurisdições, os critérios gerais que deverão presidir o aproveitamento de estudos definido neste artigo."
"Art. 16. Caberá.aos.estabelecimentos expedir os certificados de conclusão dc_série, conjunto de disciplinas ou grau escolar e os diplomas ou certificados correspondentes às habilitações profissionais.
Parágrafo único. Para que tenham validade nacional, os dipiOmas e
certificados relativos às habilitações profissionais deverão ser registrados em
órgão local do Ministério da Educação e Cultura."
"ArL 22. O ensino de Segundo Gfau terá a dui-aÇão mínima d-e 2.200
horas de trabalho escolar efetivo.
Parágrafo J9 Quando o ensino se destinar à habilitação profissional
essa duração será ampliada, cabendo ao CFE determinar o mínimo de horas
pa-ra as diferentes modalidades de habilitação.
Parágrafo 29 O ensino de Segundo Grau poderá ser organizado em três
ou quatro séries- anuais.
Parágrafo 3_9 Mediante aprovação dos respectivos conselhos de educação, aos sistemas de ensino poderão admitir que, no regime de matrícula
por disciplina, o aluno possa concluir em dois anos na mínirrio, e cinco anos
no máximo, Os estUdos correspondentes a três séries da escola de segundo
GraU."

"Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério:
a) No ensino de Primeiro Grau, da 1~a 4• séries,· habilitação especifica
de Segundo Grau;
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b) No ensino de Primeiro Grau, da 1• a 8• séries, habilitação específica
de grau superior, <lO nível de graduação, representada por licenciatura de Primeiro Grau -obtida em curso _de curta duração;
c) Em todo o t::nsino-de Primeiro e Segundo Graus, habilitação específica obtida em curso superior de graduação correS-pi:fnden_!_e à licen~i~tura plena.
Parágrafo !9 Os professores a que se refere -a letra "A" poderão lecionar na S• c 6• sérieS do ensino de Primeiro Grau, mediante estudos adicionais
correspondentes a um ano letivo, que incluirão;~qUana·oro-f-ó caso, formação
pedagógica.
Parágrafo 2<? Os profe~sores a que se refere à lt~tra "B" poderão alcançar, no exercício do rriagisté-rio~-á2f serre do ensino de Segundo Grau, mediante estudos adicionais correspondentes no mínimo a um ano letivo.
Parágrafo 3~' Os estudos adicío_nais _referídà-s nos Jjârág_f'afoS 3.riter_iores
poderilo ser objeto de aproveitamento erri CUrsOS "i.1lteriores."
Art. 2<? _ Fica :-;uprímído o artigo 76, com_ suas alínea_s.
ArL Jo;> Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições cm c_ontrádo.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador__Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinle discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Sena-dores:
O uísque estrangeiro teve uma redução de 100% no imposto de importação c talvez tenhJ idêntico procedírilento 'com o IPI e o ICM, se considerar~
mos o tratamento estranho dadt1 a um produto supérlluo e consumido, nos
dias de hoje, somente pela alla sociedade.
Enquanto est<l redução se processa b_eneficiando o produto estrangeiro,

os jorn~:is anUnciam um aumento que pode chegar a 80% nas prestaÇões da
casa própria. 20% no p·reço do açúcar, além de outros aumentoS nOs transportes coleti,.os e serviços públicos como telefone etc.
Todos sabt!mos das dificuldades que estamos enfrentando no exterior
para coloc:tr nosso_s produtos, como o açúcar, o café, o soja e müitos outros.
lá foru s_e protege realmente o produtor nacional, concedendo subsídios que
dificultam a entrada de produtos que venham concorrer com a produção interna.
Aqui, no entunto. as coisas silo diferentes, a nossa indúStriã naval, a indústria de vagõl'"~ c tantas outras, cujas -produções estão ·tão insignificantes
que muitas dela~ já fe<.·haram suas portas, são preteridas pelo produto estrangeiro, causando o th:semprego e o desestímulo de nossos industriais.
Precisamos inverter nos~a poHtica exterior, itão importante prodUtO que
tenha similar e sobretaxando o~ produtos supêrflu.os para que não venham
sugar a:; parcas economia.~ de nossos patrícios.
É o que todos e.'\peramos. (,'1-fuito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo.
O SR. IIEJ';RIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente ~;" Srs. Senadores:
Salto. ·ma vez mais, sobre o mar de apreensões dos_ partidos políticos
com o estaLdecimento de uma legiSlação eleitoral cons.e_ntânea com os foros
de dignid<u- deste_ País e retorno à crise da Previdência Social e ao_ Decretolei n"' 1.910, Je dezembro de 1981, ora em tramitação no Corigresso Nacional.
Em diS.dtrso pronunciado no dia 1 I próximo passado, afirmava que, menos pelas falsas profecias do ofidallsmo e-mais pelo bom-senso e pela sensibilidade comum, vê-se que a crise previdenciária é objetiva, traduzida por seus
déficits ori;amentário:S nús últimos anos. AfinaJ, perguntava, se todas as instituições estão em crise, por que não estaria_ a PI-evidência Social?
O governo, no entanto, fechado em seu ·autoritarismo int:õm:petente, teima em abordú-la de forma inadequada. Seu déficit orçamentário é de molde a
causar sérias preocupações e _suas despesas, nos últimos anos, tendem a crescer em ritmo maior que suas receitas. Tem faltado_, na '.!:erdade, uma sistematização mais clara das discussões das causas de seus males, até mesmo pelas
informaçõc~ oflciais contraditórias sobre os limites de_ sua _crise.
Criada r'dos trabalhadores em 1923, alguns anos depois encampada pelo
Estado, a Prcvidêncía Soda! no Brasil teve a presidir, em boa parte, sua evolução históric<l carflter po-pulista e demagógico, sintetizado ·na iloção de_ que,
a concessões formais no plano de benefícios pecuni_ários e serviÇoS, o Estado
não fez corresponder mudanças nos critérios de arrecadação da receita e,
sobretudo. 11J forma de_adminiStração dos re_curso-s, capazes de sustentarem e
garantirem no tempo aquelas concessões, _arrancadas legitimamente pela
pressão dos trabulhadorcs nas conjunturas mais favoráv~is.
Pelo cu ·trário, a história da Previdên_ci_a Social no País pode ser caracterizada, em suas linhas gerais e com algumas oscilações, como um processo ao
longo do qual, ao mesmo tempo em que os segurados foram con-quistando ai--

Sexta-feira 19 615

guns benefidos e· serviços, es-sas concillistas se fizeram-aCompanhar por retrocessos nos critérios de participação das empresas e do Estado em seu custeio.
· Se, nO pdricíp-io. a particiif<iÇãO das enipreSás se fazia com base em sua
renda bruta a·n_ual, a partir de certo mo"rilento, passou :i fazer-se com base na
folha de safáriOS, como continua a· oCorrá aTE os dias atuais. Isso, sem dúvidu, dada a tendência h'ístórica-à subSíitÚiÇão da Torça de trabalho por capital
cm todos os sctores da economia moderna, máxime nos poderosos conglomer3d0s nlultlnacionais,_ cOin granâe disponibilidade para a sofisti_cação tecnológic:i, aponta inexoravelmente no seritido da participação decrescente, em
terinoS: rdativos, das empresas no custeio da Previdência Social.
Por sua vez, a contribuição da União. por muitos anos definida como igual a dos segurados e- das empresas, passou a ser, na década de 60, restrita
aos gastos L'Om pessoal e administração. Isto fez com que esta contribuição,
ante..' dC JJ%: passasse para 10% nOs p"í-lníclTõS arios da década passada e para
menos de 4% _nos últímo-s arios.
Historicamente, no entanto, os problefnas prevldenciâtios não se situam
apenas na _composição aa· receita, mas atiilge também a forma imoral como
o"s recursos· advindó.s dos trabalhadores foram manipulados.
Durante seus quase 60 anos de existência, por mais de cinCo décadas, até
fins dos anos 60, e 3 a 4 anos, nos meados da década de 70, a Previdência Social brasileira foi superavitária.
Seus superávits. tecnica.mente, deveriam ter constituído um fundo de reservas a serem investidas em aplicnções flnanceiras- seguras, capazes de garantirem no futuro o mais qu-e esperado crescimento das despesas. Ao contrãrio,
as reservas previdenciárias foram permanentemente desbaratadas e apropriadas pelo Estado que as utilizou sempre com destinações espúrias voltadas
para suas-preocuÇwçõCs políticas ecón6micas, desde a criação de empresas
de economia mista nos anos 40, até a construção d~ Ponte l_{io-N!terói e da
Usin~ de ltuip-U noS anOs 70, passando pelo aPOio PfefeítllraS em dificufdadcs financeíras e anistia às empresaS em atraso.
- Em HI a dívida da União para com a Previdência Social era, segundo informações oficiais, de 90 bilhões. que se acumulavam desde 70. Corrigida essa
dívida representaria quase 400 bilhões de cruzeiros.
Ê lógico, portanto. não ser a noção de "crise financeira" da Previdência
SOcial no Brasil coisa nova, pOis referêrida a essa situação jã se faz desde os
anos 40. - Mais lógica ainda é a conclusão de que_ eSsa situação de descalabro também se deve à forma autoritária com que vein sendo gerenciado Fundo Social
de tamanha envergadura, sem qualquer participação de dois componentes de
seu tripé: os trabalhadores e os empresários.
Há ainda O problema da assistência médica, transformada em bode ex-piatório dos erros e das mazelas da Previdêncja. Reservo-me para um futuro
discurso a discussão deste problema.
A meu ver, no entanto, ressaltam, no momento, duas questões básicas. A
primeira é de saber se o necessário aumento da receita previdenciâria pode e
deve ser realizado_ à c_usta dos trabu\hadores. A segunda refere-se à forma
como ·seus recursos continuam sendo aplicados.
--o Governo, sem cauSar muha s-Ul-preSa, OPtou autoritariamente pela majorução das ulíquotas de contribuiçi:ío de empregados e empregadores, ao editar·o-Decreto-lei n<? 1.910, de 29 de dezembro de 1981.
A Exposição de Motivos dos MinistroS Delfim Netto, do Planejamento,
e Jair Soares, da Previdência e Assistência Social, ao Presidente da Repúblíca,
incluída por este em sua Mensagem ao Congresso Nacional n9 21/82, não faz
referência, Urria vez sequer. aos problemas estruturais da Previdência, nem·à
inequívoca relação entre a redução de sua receita e a política econômica re.:cessiva adotada pelo Governo.
Afirma que o sistema previdenciârio viVe "crise fina"nceifa de proporções
sérias" e que se traduz por déficits coritábeiS crescentes desde 1979. Informa
que·o déficit do SINPAS, em 1980, foi de 42 bilhões de cruzeiros e que, em
1981, a dívida acumulada junto à rede bancária elevou-se a 200 bilhões de
cruzeiros, estimando o déficit de 1982 em 527 bilhõesL
Ora, Sr. Presidente e Srs. s-enadores, onde se encontra a .. ilha cercada de
corrupção por todOs os lados?" Ou pretende o governo ·ocultá-la, uma vez
mais sob a capa de novos superávits de arrecadaç_ão, às custas do sacrifício
dos trabalhadores c médios e pequenos empresáriàsTO "escândalo previden=ciúrio" a que se referiu o ex-Presidente Castello Branco, em 1964, não teve
flin. Pelo coiltrárío, acab_ou assumindo proporções assustadoras, medidas em
trilhões de- cruzeiros.

e

a

Tmta-se de um FundQ. Social e.xtremQ.mente grande e importante, medid9 no cori"ente- <~,_rio por uma arrecãdaçilo de quase três trilhões de cruzeiros e
que precisa constituir-se em fatoi"-de segurança dos que trabalham neste país e
que_ ':Ião pode continuar sendo administrado de forma autoritária e irresponsável em moldes que constituem um acinte aos brasileiros.
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A revista Veja, aínâa em sua edição de 12 de agosto do ano próximo passado, publicou reportagem sob o título "Uma Batalha Perdida"- Trabalhadores e_ empregadores terào suas contribuições-elevadas para que o Governo
possa tapar o rombo da Previdência Social".
Passo a transcrever alguns trechos da referida reportagem:
""Às II horas da manhã da última terça-feira, o Ministro do
Planejamento, Antônio Delfim Netto deixou o seu gabinete no Palácio do Planalto, caminhou u_ns poucos passos e alcançou a antesala do gabinete do Ministro Golbery do Couto e Silva. "Entr_egue
isso aqui ao chefe", disse ele à secretária do_ Minístro-Chefe da Casa
Civil, dona Lourdinha - e deixou sobre _a mesa duas folhas Q_e papel dobradas, pedindo que Golbery as levasse para o Presidente
João Figueiredo. Em seguida foi almoçar. Poucos minutos depois,
no falatório- de Brasília, as duas folhas tinham s-e-transformado
numa '"carta". MaiS alguns minutos, e já eram uma ·~carta de.demis~
são"- a demissão de Delfim, um rumor que abalaria Brasília por
todo o dia, e sobrecarregaria os canais telefônicqs entre o Rio de Janeiro, São Paulo e a capital. Na realidade. como se verificaria só na
sexta-feira, quem estava deixando o governo_não era Delfim- mas,
justamente, o Ministro Golbery, quejã se preparava para consumar
seu pedido de demissão.
Nem por isso, contudo, o papel de Delfim deixava de se inscrever na lista dos documentos explosivos: tratava-se de uma tenebrosa
coleção de números, descrevendo ao Presidente a situaÇão de falência da Previdência Social."
Mais adiante:
Situação Negra - Na verdade, por mais graves que sejam os
problemas da Prevídência Social como um todo, não é dificil entender sua essência: o sistema simplesmente estã gastando mais do que
arrecada. A leitura de seus números reais soa como um diagnóstico
de câncer em estágio terminal Num cãlculo simplificado, a receita
total da Previdência, rara 1981. é de 1,3 trilhão de cruzeiros, dos
quais I ,2 trilhão cm arrecadação própria - oii seja, as contribuições pagas por segurados e empresas --e mais 100 bilhões em
contribuição da União. As despesas só com benefícios_ somam 970
bilhões de cruzeiros - e aí não se pode cortar nada. Mais 100 bilhões são gastos para pagar a administraÇão do_ própriO -síSteriüi..
Acrescente-se nisso mais uns 25 bilhões de cruzeiros repassa~
dos à Legião Brasileira de Assistência e à Fu_pd~_ç~_o do Bem~ Estar
do Menor- FUNABEM, e tem-se uma sobra nas vizinhanças dos
200 bilhões. Para o ano que vem a situação _fica definitivamente negra. A arrecadação, prevê-se, deve subir para 2,5 trilhões de cruzeiw
ros, mas as despesas disparam. Só de benefícios vai_-s-e_ mais de~z-tri:.
lhõ~s. o dobro deste ano, e a assistência médica supera a casa dos
700 bilhões. Resultado: um déficit estimado, acres~_ntanQQ-se as
outras _despesas em quase 500_ bilhões de cruzeiros.
Na realidade o déficit da Previdência Social er~ uma_questão
que vinha se arrastando há tempos dentro do governo- e a incapacidade de encará-lo do::_u_ma forma rãc_ional pode, inclusive, ter sido
uma das causas do fatal aborrecim~nto do General Golber_J cpm a
vida no Planalto. O Minístro do Planejamento chegou a inçiicar ao
Presidente Figueiredo que somente com o sacrifício dos cinco maío.res- projetas em an-damento - Ferrovia do_ Aço. Plano Nuclear,
Açominas, Tucuruí e a cOnstfii"ção dos metrôs do_ Rio de_ Jªnei_r:o_ e
de São Paulo - seria possível atender a um défiCit da Pr(!vidência
que ele mesmo estimava andar, no início do ano, em torno de 50_bilhões de cruzeiros."
._
_
__
,,.
E conclui descrevendo uma das ca~sãs do de~~l_ªPr_O previdencíãrio: ·
BEleição Cara - Essa situaçã(> geroU:Tundos ressentimentos e
divisõeS--cm Brasília - e dentro do próprío Governo e o Ministro
Jair Soares é acusado de agravar o descalabro da Previdência, acrescentando a seus problemas estruturais uma "administração eleítoreira". Soares se defende: _•_'Meu ministério não contratou ningu_Çm
a não ser por concurso", disse ele na semana passada. ''E toda vez
que quero tirar alguém com cargo em comissão nie tocãm um mandado de_segurança -em cima". Seus críticos têm histórias diferentes.
Alguns dias antes de tomar posse no MinístérfO.~êfil- feVéfeiTó de
1979, Soares reuniu-se com as recém:.eieita$. b:;1p_cad"as da f3.Ieclda.AREN A e transa_cionou ali postos de _chefia da Previdência nos Estados. Os parlamentares não se fizeram de rogados.
Na Baixada FLuminense, de um conciliábu!O entre financiadores de escola de samba e do jogo do bicho com deputados do PDS,
surgiram os primeiros chefes da Previdência Saciai. No -Nordçste
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chegou-se a colocar em um chapéu papeizinhos com vãríOs cargos
disponíveis e- prOTrióvei.t~se um sorteio entre deputados. Em São
Paulo, o Deputado Cantídio Sampaio, Líder do PDS na Câmara,
encontrou um coronel da Policia Militar para o cargo de superintendente do INAMPS. Cartas e mais cartas foram enviadas a deputados do PDS, que por sua vez estenderam a correspondência a prefeiw
tos do partido do governo, pedindo-lhes que indicassem nomes de
médicos_ para serem credenciado_s_~
De passo em passo, atendeu~se a toda a clientela política do
PDS, o Que torna até compreenSível a presença de um psiquiatra na
Presidência do DATAPR.EV, a maior empresa de c_omputação e
processamento de dados do país. Os males e os labirintOs sombrios
da Previdência, é certo, não nasceram com Soares, mas é igualmente
correto afírrna·r que foram ampliados. "A campanha de Jair Soares
para eleger-se governador do Rio Grande do Sul em 82 acabará custando mais caro ao país do que a campanha do Reagan" explode
um ministro."
Ao examinar-se, no entanto, um retxe d,e CaUsas principais do déficit previdenciflrio, verifica-se serem tOdas corolário da crise geral vivida pelo País.
A primeira delas é a política económica recessiva a dotada pelo Governo,
aumentando drasticam~nte _os indices de desempiego urbano e reduzindo os
salários reaís de boa parcela dos trabalhadores brasileiros.
A partir de 1977, passou a haver um decréscimo das taxas de crescimento.
real da previdência, tanto de sua receita quanto de suas despesas totais, a
ponto de, em 1980, terem as despesas crescimento real pouco superior a zero e
a receita crescimento negativo de -6%.
!"lógico que, até 1976, outros fatores influíram no crescimento abrupto
das receitas e das despesas ·previdenciárias. Até essa data, se fez a incorporação crescente da população economicamente ativa como contribuintes, até
atingir a faixa dos 90%; houve, ainda, a elevação do teto de contribuição máxima e a rápida in-cOI"l>"tmiÇão de autônomos com alíquota elevada de 8 para
I6%, bem co_mo a extensão da previdêncif! -~o empregador ruraL Do lado das
despesas, houve a elevação dus gastos com assistência médica, sobretudo com
a criação do Plano de Pronta Ação em 1975, bem como a criação de uma série
de bs:nef(cios e de aposentadorias especiais.
__ S~_n:t __dúvida,no entanto, f!. agudizaçã_2_d~ crise financeíra do sistema preVidendário, nos últimos anos, é um produto direto da situação- económica
fortemente recessiva criada pela atual política económica.
Está fora de dúvid~que a drástica redução dos níveis de emprego urbano
levaram a r_eceita preyiderlciária- a decresce-r-o seU-Vã."tor real a ponto de ser em
-~l_jq_fe_rior a 77. Est~ processo iniciou-se jâ em 1979.
A segunda causa, também importante, é a paulatina redução da participãÇ'ã'?da UniUo na formação do Fun~o de Assistência e PrevidênCia Social.
Esta começou a decrescer mais abruPtarJ,.ente a partir de 1973, saltando de
10% neste ano p~ra ~,4% do total da receita previdenciâria no ano passado.
Enquanto se criavam novos benefícios e nova_s aposentadorias especiais, ainda que insuficientes para um povo carente, o Estado, ao contrário de cumprir
seu papel investindo recursos financeiros oriundos dos tributos cobrados na
úrea social aumentando sua participação, p~_ssou a a:'eduzir essa mesma participação na constituição do sObrecarregado fundo previdenciário.
Acr~sce;.se ·a isSo a-situação de extr~ma carência de enormes contingentes
pop_ul<.Jcionais brasileiros e de elevados íridices de_ acidentes do trabalho, fatores naturais de aumento da demanda previdenciâda em nosso meio. E mesmo
Pelu fulfa de um Fundo de Desemprego.
Outru causa importante foi, sem dúvida, o desmes-urado crescimento das
despesas com assistência médica numa fase da Previdência Social, muito além
-~e s\]as _possibi_lidades financeiraS~
- Não
pode "Permitir·.- no- e"ntarllo,".qüe esse probleffia seja abordado
como se fosse_ de caráter conjuntural, de molde a ser resolvidO coru a drástica
rCdução -nas despesas globais com a saúde. Não se pode aceitar a posição oficial no sentido~de tmt]sforma~ a assístê_~cia m_édi_ca no únicO bode expiatório
da crise fina-nceira da Previdência.
Na verdade, liõtive -c-resCimento relativo daS despesas com assistência
niéâica-;em relaçãO às despesas globais do sistema previdenciário, até 1976,
quando essa proporção foi d~ 31,6% do total. A partir daí, no entanto, seus
gastos estabilizaram-se, situando-se, no ano passada, na proporção de 27,5%
das despesas pr"evidenciáiíãS --globais.
--E: preciso ficar Claro que a atenção à saúde, no País, estã exigindo maiofes"ih"'é5tin1Cntos pelo Estado. O que·e,üste, na verdade, são graves distorções
estrUturais, cuju origéin- ·se ericontrá na ·própria ffiosbfia do -sfstenia
assistencia 1-prcv idenciá río bras ilelro.

se

__ Q orçamento_ dq se_tgr sãúde, no ano passado foi de aproximadamente
500 bilhões de _cruzeiros, reservando quase 80% (mais precisamente 382 bi-
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lhões) ao INAMPS, 60% dos quais repassados às empresas privadas de prestação de serviços médicos.
O problema real diz respeito à atual concepção da política global de saúde no Brasil, onde predomina de forma absoluta um sistema perverso de administração dos serviços de saúde, pautado pela ênfase excessiva no áfendimento público-hospitular, sofisüca-do e comercializado, de custos extremamente elevados, controle ainda mais difíctl e de nenhum impacto nas causas
do estado endémico da populaçãO, jã que prédornína o total descuido às atenções básicas de saúde. É flagrante, sobretudo nos médios e gfan.des centros
urbanos, o processo de mercanti!ização da assistêncía médica, incentivado
pelo atual Sistema Prcvidenciário, em detrimento dos programas médicosanitários e preventivos. Tal desequilíbrio se reflete nos recursos superiores à
disposição do INAMPS em comparação com os dos órgãos de saúde, como o
próprio Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e_ municipais.
Por outro lado, não há dúvida de que o desastre social é mais flagrantemente percebido no setor saúde. Tem-se hoje, no Brasil,ao lado do padrão
nosológíco próprio do t;ubdesenvolvimento, jã tradicional entre nós, uma outra categoria de doenças caracterizadas como "patologia moderna", as
doenças mentais_, as_crônico-degenerativas, os traumatiSmos por acidentes e
violências, que decorrem, em grande parte, da desagregação da familia e dos
valores da sociedade. A isso se juntam as deploráveis condições de sub e desnutrição de mais de 40% de nossa população, aumentando a incidência e a
morbidade das doenças infecciosas e parasitárias, endémicas ou epidémicas.
Este quadro sanitário, que cm sua grande parte tem como fator predisponente ou causal us _condições sócio-econômicas em qUe vive a população
brasileira, responde pelo aumento desmesurado da demanda e, conseqüentemente, pela pressão sobre os serviços de saúde. Está claro que os estreitos limites da participação política acabaram por transformar os serviços de saúde
nos únicos receptáculos das manifesiações, descontentamentos e desajustes
físiCos e -psíquicos em relação à ordem estabelecida.
Purece lógico não se acreditar ningüérn--de bom senso pretender soluci_onar o problema de pobr~za, e de miséria mesmo, de largas faixas da população brasileira através de um isolado Programa de Saúde. O ~ível de renda,
de nutrição, de condições habitacionais e de saneamentO básico, resultante
das insuficientes políticas e programas públicos, é extremamente precário, o
que leva naturalmente a um crescimento da demanda de assistência -médica
numa progressão incontida. Estancar essa demanda é problema a ser resolvido por uma política global de governo democrático que priorize a atençãO básica à saúde, à assistência social, à educação popular, tanto quanto sérias alterações na ordem económica do País.
Por fim, e propositadamente, é preciso abordar uma outra causa muito
importante da crise financeira do Sistema Previdenciário do Pais- a má gestão de seus negócios. E acrescentaria: a forma autCiritáiíàcOm que vem sendo
feita pela tecnocracia.
Ao assumir o Ministério da Previdência e Assistência Social, no início-do
Governo Figueiredo, o Deputado Jair Soares deixou-nos a impressão nítida
de estar confundindo a necessidade de participação do Congresso Nacional
nas questões de Goverrio com ingerência sUbalterna de parlamentares governistas nas administrações regionais da Previdência SOCial, aprofundando-se o
odioso sistema de tráfico de influência e ernpreguismo.
Em quase todos os Estados, os postos importariles da administração do
INPS e do INAM PS foram entregues a políticos derrotados da ex-ARENA,
chegando, em alguns ddes, como no Nordeste, a co!ocar~se em Ul!l chapéu
papeizinhos com vários cargos disponíveis, pfomdvendo--Se um-so-rteio entre
Deputados, conforme noticiou amplam.ente a imprensa na ocasião.
Por outro lado, possuo documentos que comprovam estar o atual Ministro fazendo ..média" eleitoral com seu Estado, de que é candidato a Governador. Apenas na última semana de nov.embro_do ano passado, distribuiu mais

de 250 milhões de cruzeiros a entidades de seu Estado e dezenas de credenciamentos de médicos e hospitais. Está fazendo ainda do INPS cm seu Estado
um insaciável sorvedouro de recursos, transforniado em vasto cabide de emprego.
A prova da má administração da Previdência Social está no fato de serem contraditórios e não coincidentes_ os números da crise oferecida p~lo próprio Governo, quando existe no .Mlnistérlo da Previdência e Assistência Social o Sistema DATAPREV, o mais sofistiCado e oneroso sistema de computaçUo da América Latina.

É claro que não se faz demagogia e imprevidência com a Previdência Social sem que alguém pague por isso. Pior qu3ndo se pretende fazer pagar a imensa massa de segurados aposentados menos aquinhoados.
Estas c:.úJSas antes~ apont<.ldas estão, a meu ver, intimamente relacionadas
às dificuldades gerais impostas <W poVo brasiteiro. Todavia, se esse é um País
de dimensões continentais, maiores sãO seus problemas e_maior ainda há de
ser sua capacidade de resolvê-los.
Todo esse movimento ascensional da sociedade brasileira levará, sem dúvida, a uma convergência política da maioria esmagadora do povo, converti~
da em vontade política instrumentalizadu num governo democrático. Será extremamente difícil a qualquer força r~trógrada tentar subverter essa caminhuda.
Tal elevação de consciência política da coletividade, que está se fazendo
de forma inusitadamente rflpida, levará à constituição de um Congresso Nacional muito mais representativo e capaz de vencer os cerceamentos arbitrários a seu poder de legislar e de fiscalizar. Do mesmo modo, exigir-se-á um
aperfeiçoamento das representações potrticus, ao mesmo tempo em que se
criarão mecanismos de democracia direta, pela descentralização do poder.
Eis por que o Congresso Nacional, no cumprimento de seu dever, não
poderá permitir que o Decreto-leí n<? 1.910, de 29 d~ dezembro de 1981, seja a~
provado por "'decurso de prazo", nem tampouco examiná-lo sem prévias e
amplas discussões com representantes dos trabalhadores e empresários.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Não há mais oradores inseriNada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câiriúa n9 41, de 1981
{n<? 2.443j79, na Casu de origenl), Que altera a relação descritiva das rodovias
do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, de tO de setembro
de 1973, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 800, de 1981, da Comissão
- de Transportes, Comunicaçôes e Obras Públicas.
2

Discussão, em primeiro turno, do Projeta de Lei do Senado o<? 105, de
1979, do Senador A_maral Furlan, que define conseqUências do concubinato,
tendo
PARECERES, sob n•s 261 e 262, de 1981, das Comissões:
____, de Cons_tituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e

-de Legislação Social, declarando que a matéria foge à sua cOrripetêtl~
cin regimental.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan· Rocha) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 59 minutos.)

ATA DA 20~ SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da. 46~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDÊNCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara - Jorge Kalume --Eunice Michiles - Evandro
Carreira- Raimundo Parente- Aloysio Ch-av-es- Gabrid Hermes- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa-- Luiz Fernando Freire- José-Sarney
- Alber!o Silva- Bernmdino Viana- Helvídio Nunes - Almir Pinto -

iOsé Lins- 1\.1auro Benevidcs ___: Agenor Maria- Martins Filho- Milton
-Cabrai--.,_Nilo Coelho- João Lúcio.- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha----~ourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy -~agalhães- Lomanto Júnior
~ LuizViana- Jqlo Calmon--:- Moacyr Dãlla- Amaral Peixoto- Hugo
Ramos- Nelson Carnei--;:-o- Roberto Saturnino -_Amaral Furlan- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Benedito Canelas-

618

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO CONGRESSO :'<ACIONAL (Seçào H)

Gastão Müller - José Fragcl!i - Mendes Canale - Affonso Camargo José Rk:ha - Leite Chaves - Ev.etiisio Vieira - Jaisoil Barreto --Lenoir
Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 52 Srs. Senadores. Hã.vendõ número regimental,-declaro
aberta a sessão.
·
Sob a prote_ção de Deus iniciamos nossos-trabalhos.
O Sr. [9-Secretário pfocederá à leitura do EXPediente.

E lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
COMISSÃO DE REDAÇÃO
PARECER N• 45, DE I982
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 18, de 1981
(n' 8I/8I, na Câmara dos Deputados.)
Relator: _Senador Saldanha Der;: i
A Comissão qpresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 18, de 1981 (n' 81/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo no Campo da Propriedade Industrial entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, concluído em Paris, a 29 de janeiro de 1981.
Sala das Comissões, 18 de março de 1982.- Afurllo Badaró, Presidente
- Saldanha Der;:i, Relator - Aderbal Jurema.

PARECER No 47, DE 1982
Redacào final do Projeto de Decreto Legislath-o n9 10, de 1981
(n9 73/80, na Câma_ra dos Deputados.)
Relator: Senadgt: _d_derbq/ }M«J.11a
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n-? 10; de 1981 (n9 73/&0, na Câinaiã. dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo:-:-Qu~dro 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 atas, celebrados na mesma data, e
anexos ao referido Acordo-:--Quadro:Anexo sobre Coo~eração no Domínio
da Comercialização da Ma-nteiga 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.
Sala das ComiSsões, 18 de março de 1982.- Muri!o Badaró, Presidente
Aderbal Jurema, Relator - Saldanha Der::i.

ANEXO AO PARECER N• 47, DE 1982
(n~

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislath·o
73/8_0, na Câmara dos Deputados.)

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
81/81, na Câmara dos Deputados.)

n~'

18, de 1981

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, no_~t~rmos _9o ~rt. 44,
, Presidente do Seiiã-do Fede!-al,
inciso I, da Constituição, e eu,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N•
, De 1982
Aprova o texto do Acordo no Campo da Propriedade Industrial,
concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris, a 29 de janeiro de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 É aprovado o texto do Acordo no Campo da Propriedade Industrial, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Francesa, em Paris, a 29 de janeiro de 1981.
Art. 29 Este DeCreto Legislativo enira em vig9r _-':la data de ~Ua publicaçãu.
PARECER No 46, DE 1982
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 1980
(n9 58/80, na Câmara dos Deput:idos.)
Relator: Senador Aderbal Juremo
A Comissão apresenta a i-edação final do Projeto de Decreto LegislatiVo
n• 21, de 1980 (n' 58/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre
Sanidade Animal em Áreas de Fronteira, concluído eln- BueD.os Aires, Re- _
pública Argentina, a 17 de maio de 1980.
_
Sala das Comissões, 18 dC março de 1982.- Murilo Badaró, Presidente
- Aderbal Jurema, Relator - Saldanha Der::i.

ANEXO AO PARECER N• 46, DE I982
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 1980
(n9 58/80, na Câmara dos Deputados.)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos-termos do art. 44,
, Presidente do Senado Federal,
inciso I, da Constituição, e eu,
promulgo o seguinte
DECRETo LEGisú'rivo
N•
DE 1982
Aprova o texto do Acordo sobre Sanid~de Animal em Áreas' de
Fronteira, concluído entre o Governo da República Federãtiva do Bi-a-sil e o Goverrio da República Argentina, em Buenos Aire-s;-aT'f de
maio de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I 11 E aprovado o t~t9 do A~ordo sobre Sanidac!e A~!,mal ~rn
Áreas de Fronteira, cOncluído entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina, em BuenOs Airtis~ a·i7 de maio
de !980.
Art. 29 Este Decreto-Legislativo entra em vigor na-d.ita de Sua publicação.

10, de 1981

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

DECRETO LE:GISLATIVO
N•
, DE I982

ANEXO AO PARECER N• 45, DE 1981
(n~'

n~

Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação, celebrado
entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Económica
Européia, em Bruxelas, a 18 de setemb!'o de 1980, bem como os textos
dõS segUintes atos, celebrados na niesma data, e anexos ao referido
ÁcÕrdo-Quadro:__ ,Anexo _sobre CoQperaçào no Domínio da Comercialização da Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relati. vo à Cooperação Comercial e Económica 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:
A,rt. 19 ~ aprov~do o texto do Acordo-Quadro de Cooperação, ce_Jebrado entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica
Européia, em Bruxelas, a 18 de setembro de l980y bem como os textos dos seguintes atas, celebra-dos na mesma data, e anexos ao referido AcordoQuadro; A_nexo ~oPre Cq_gperação no Domínio da-Coffiercíafizaçào da Manteiga de Cacau e_do Café Solúvel, Protocolo (elativo à Cooperação Comercial
e Económica entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e Troca de Notas relativas aos Transportes Marítimos.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi-cação.
PARECER N• 48, DE 1982
(n~'

Redação final do PrQjeto de Decreto Legislativo n~' 16, de 1981
.96/81, na_ Câmara dos Deputados~.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 16, de 1981 (n' 96/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, concluída em Londres, a 29 de dezembro de 1972.
Sala das Comissões, 18 de março -de 1982. --Murilo Badaró. Presidente.
- Saldanha Derzi, Relator. - Aderbal Jurema.
ANEXO AO PARECER N• 48, DE 1982
_ Red~çào fi~al do ~r~jeto de Decreto Legislativo n9 16, de 1981
_· ~-~ _96/81, n_a _Câl_!lara dºs Deputados).
Faço saber que o Congresso _Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, eu:- ,Presidente do Senado Federal,
_ promulgo o seguinte

e

DECRETO LEGISLATIVO
No
, de I982

~

Aprova o texto da Convenção sobre Prennçào da Poluição Mari~
nha por Alij_~m-~nt? de ~esídu~s e Outras 1\tlatérias, çoncluída em
Londres, a 29 de dezembro de 1972.
O Congrçssõ Nacional decreta:.
Ar~: I 9 É aprQ_vado_ o t_ex,to da Convenção sobre Prevenção da Poluição
Ma"rinhã por AlijamentO- de R·esíd.uos e Óutras Matérias, concluída em Londres, a 29 .de dezembro de 1972.
-

1\larço de 1982
Art. 29
cação.
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Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi-

PARECER N• 49, OE 1982
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 1981
(n' 91(81, na Câmara dos Deputados).
~

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legisfativo
n' 20, de 1981 (n' 91/81, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do
Acordo de CooperaçãO Econômica, CientífiCi;TéCn"ica e Cuhural, concluído
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GoVCrno- da República Popular do Congo, em Brasília, a 18 de fe"veféiro de_~l981.
Sala das Comissões, 18 de mafço de 198_2-.-- Murilo Bãdaró, Presidente
- Saldanha Der:i, Relator -- Aderbal Jurema.
ANEXO AO PARECER N• 49, DE 1982
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 1981
(n' 91/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da COnstituição; e eu,
, Presidente do SeÕado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
, de 1982
N•
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Económica, Científica,
Técnica e Cultural, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular do Congo, em Bra_sília,
a 18 de fevereiro de 1981.
O Congresso -Nacíonal decreta:.
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Económica,
Científica, Técnica e Cultural, concluído entre o Governo da RepúbliCa-Federativa do Brasil e o Governo da República Popular éfo Congo, em Brasília, a
18 de fevereiro de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER N• 50, OE 1982
Redatão final do Projeto de Decreto Legislativo n<:' 23, de 1981
(n<:' 92/81, na Câmara dos Deputados).

Relator: Senador Aderbal Jurema
A Comissão apresenta a redação final do ProjetO-de Decreto Leglsiã.tivo
no 23, de 1981 (n' 92/81, na Cârriara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação no Domínio do TurismO, concruído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gov;erno da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981.
Sala das Comissões, 18 de março de 1982.- Murilo Badaró, Presidente.
--Aderbal Jurema, Relator. - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 50, DE:-1982
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 23, de 1981
(n9 92/81, na Câmara dos Depi.JttidoS).·
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos.termos do a"rt. 44,
, Presidente do Senado Federal, proihciso I, da Constituição, e cu,
mulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N•
, de 1982
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 É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação no Domínio
do Turismo, concluído entre o G-overno-da República Federatíva dO Brasil e
o Governo da República PortUguesa, em Lisboa, à 3 de fevereiro de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor ria data de sua púólicação.

PARECER N• 51, DE 1982
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 34, de 1981
(n' 83/81, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 34, de 1981 (n' 83/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do

AcordO de COoiJeração TéCiiíCa em· Mãtéria Educ3Cíonal, Científica e-Técnica, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Edudação, a Ciência e a Cultura, em Paris; a
29 de janeiro de 1981.
Sala das Comissões, 18 de março de 1982.- Murilo Badaró, Presidente
- Saldanha Der:i, Relator - Aderbal Jurema.

ANEXO AO PARECER N• 51, DE 1982
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 34, de 1981
(n' 83/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos_ do art. 44,
inciSo 1, da ConstitJ.!ição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
de 1982
N•
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica em Matéria
Educacional, Científica e Técnica, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e- ã CUltUra, em Paris, a 29 de janeiro de 1981.

O Congresso N acionai. d_ecreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo _de Coop~ração Técníca erh ~~
téria Educacional, Científica e Técnica, cOncluído entre o Governo- da Re-·
pública Federativa do Brasil e 3. Organização 'das ·Nações Unidas para a Educação, a Ciência e ·a ·cUltura, erii PaiiS, a 29 de Janeiro d"e 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
PARECERES N•s 52, 53 E 54, de 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1980 (n' 1.761BJ-7~ na Câmara dos Deputados), que "regulamenta o· exercício da
profissão de SuPervisor ·Edticadonafe dá outraS providências".
PARECER N• 52, DE 1982

D.a Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aderbal Jurema
O presente Projeto, definido_ na ementa em epígrafe jâ foi _apreciado por
esta Comissão, com Parecer favorável. Retorna ao nosso exame por força de
duas Emendas que, na Comissão de Educação e Cultura e em plenário, foram
acrescentadas ao seu texto original.
A Em e~ da n9 I, da Comissão de Ed.!Jcação e Cultura, oferece a seguinte
redação para o parágrafo único do art. 79 do Projeto:

-"A remuneração devida ao Supervisor Pedagógico deverá sér
equiparada à dos demais profisSioii.ãis, do mesnl.o nível de formação."
-

~

E a Emenda n9 2, apreseilfada pelo nobre Senador José Lins, em Plenário~ dã a seguinte nova redação ao caput do art.. 2.9 do Projeto:

.. 0 Exercício da profissão- de SUpervisor Educacional é atribuição dos pOrtadores de diploma de curso universitário, devidamente registrado." _
Quanto ao ângulo da constitucionalidade,juridicídade e técnica legislativa, as citadas Emendas não_ encontram qualquer óbice à sua tramitação.
Isto, posto, opino pela aprovação das Emendas n9s I e 2, reiterando o
Parecer anterior, igualmente favorável ao Projeto.
Este o meu Parecer.
Sala das Comissões, 25 de ilovembro dC i98L --Aloysio Chaves, Presidente- Aderba! Jurema, Relator- Almir Pinto- Lenoir Vargas- Muri/o
Badaró- Bernardino Viana - Raimundo Parente.

PARECER N• 53, DE 1982
Da Comissão- de Educá.ção e Cultura
Relator: Sen:!dora Eunice Michiles.
Volta a essa Comissão, para.eX~úrléda Emenda n9 2, de Plenário, o Projeto de Lei da Câmara nJ? 45, de 1980, que "regulamenta o exercício da profissão de Supervisor Educacional".
A referidã emenda dá nova redação ao caput do artigo 29 rezando que:
"o exercício da profissão de Superviso.ç Educacional é atribuição dos portadores de diploma de curso universitário, devidamente registrado".
A emenda apresentada tem como objetivo aprimorar o projeto, evitando
utilizar a. expressão ..privativo", uma vez que os currículos escolares é que
dão competência ao exercício de qualquer atividade, não devendo o legislador impedir.. que novos cursos possam, no futuro, diplomar técnicos especializados capacitados ao exercício da profissão.
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No sentido de melhorar ainda mais o texto da profissão, o autor da
emenda procurou retirar do presente projeto as expressões "registrados no
Ministérios da Educação e Cultura", uma vez que atualmente os registras de
Cliplomas de cursos universitários não são mais ali registrados e sim nas reitorias das universidades designadas ·por aquele Ministério.
Finalmente, os cursos dividem·se hoje em 19 grau, 29 grau e universitário
e não mais em pririleiro, secundário C superior.
Portanto, a Emenda -n9 2, de Plenário, visa tão-somente a aprimorar- o
projeto, melhorando sua redação.
Isto posto, e por considerar que a Emenda no;o 2, de Plenário, atualiza o
Projeto, ·somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1981.- Aderbal Jurema, Presidente- Eunice Michiles, Relator- Adalberto Sena- João Calmon- Franco Montoro - Gabriel Hermes - Evelásio Vieira.
PARECER N• 54, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Aloysfo_ Cftaves
Em virtude de Emenda Oferecida em Plenário, de inicíatiVa do eminente
Senador José Lins, retorna a esta Comissão o presente projeto, origínãrio da
Câmara dos Deputados, que regulamenta o exercício da profissão de Supervisor Educacional.
O méritá-do projeto e da emenda já foi amplilminte--6x.a-rriiri3.do pda
douta ComisSão de EduCação e Cultura que se manifestou pela aprovação de
ambas as proposições.
Objetiva a emenda suprimir do texto do art. 29 a restriÇão ali contida no
,sentido de estabelecer a privatização do exercício profissional aos portadores
de diplomas dos cursos universitários enumerados nas alíneas do referido artigo.
Entende o eminente Autor da emenda que .. as mais recentes leis regulamentadoras do exercício profissional evitam a expressão upríVativõ", que se
propõe a suprimir, considerando Hque os currículos escolares é que dão competência ao eXercíciO-de qualquer ativídade .. Não é lícito, assim, ao-legisladof', conclui S. Ex•.-"liilpedir que novos curms,-além das quatro modalidades constantes dos incisos do artigo, possam, no futuro, diplomar técniCos especializados capacitados ao ex.ercfcio da profissão".
A profissão de Supervisor Educacional estã voltada para o campo da
orientação, acompanhamento, informilçâo, avaliação e reoríentação do processo educacional. E exercitada em escolas de diferentes níveis e niodalidades
de ensino, nos órgãos de coordenção do Sistema Educacional e na área empresarial, visando a adaptar às diferentes condições sócic>.:.ec-onômicoculturais de cada realidade escolar, as decisões de ordem pedagógica emanadas dos órgãos Superiores do Ministério da Educação e Cultura e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.
Como se vê, este vasto espectro de atividade não dve, realmente, ficar
adstrito às licenciatul'ãs- enumeradas no artigo. Hoje são quatro as Currículos
que satisfazem a-s eXIgências pára o exe-rcício ·profisSional. Novas metodologias de ensino, novas especialidades, novos currículos em diversas ãreas de especialização podem, perfeitarriente, habilitar outros diplomados à profissão,
o que demandari.a, no futuro, a -modificação da lei.
A emenda, desse modo, é previdente e adequada à nossa realidade, motivo pelo qual somos, também, pela sua aprovação.
Sala das ComiSsões, em 18 de março de 1982. ~Raimundo Parente, Presidente- Aloysio Chaves, Relator- Gabriel Hermes- Lendir Va_rgaS --Almir Pinto - José Fra!{elli.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -.., O Expediente lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Passa-se à

EMENDA N• I
Ao Projeto de Lei da Câmara nP 41, de 1981
Dê-se ao art. }' do projeto a seguinte redação:
"Art. /P A relação descritiva das rodovias_ integrantes do Sistema Rodoviário do Pldno Nacional de Viação, constante do anexo aprovado pela Lei nf'
5.917, de 10-de setembro de 1973, é alierado na seguinte forma:
a) EXclua-se:

Ligações
BR-45:3: SãoBorja-- Santiago - Santa Maria.
b) Inclua-se
--- Rodovias TransverSaiS
BR-287: Montenegro - Santa Cruz do Sul - Rincão dos
Cabrais-- Silnta Maria - Sà.ntiago - São Borja.
c) Inclua-se
Ligações
BR-453: Entrada BR-287- Lajeado- Caxias do Sul- Aratinga - T erres.
dl_ ~xclua-se
O trecho_ Rincão dos Cabr~is- Candelária, da BR-481".
Justificação

que_

O projeto pretenête
dUas· rOdOViãs a-tuã.[ffiente classificadas como
estaduais-R$ 509 e RS 240 - o-sejam reclassifiCadas como federais,
compond~-se às BR 453 e 481. A in~ciativa preenche as condições técriicãfexigidas, tanto que foi aproVada, com argurn3S modificações,: pelo Côilselho de Administração do
DNER, através da Resolução n• 344, de 11-2-80, Processo n• 882/80.
Conforme análise procedida pela Divisão de Planos e Programas do
DNER, a forma pela qual o projeto iitclui as lígaçôes nô Sistema- Rodoviário
dO PNV apresenta- itlguns inconvenientes, razão por que, para contornar os
problemas que daí surgiriain, cabe dar nova redação ao seu art. i"'.
A exclusão do trecho "Rincão dos Cabrais-Ca-ndelária" justifica-se porque coincidiria com a nova- rodovia tranSversal e- constitui o segmento final da
BR-481.
O aproveitamento do mesmo número que designava a rodovia excluída
deve-se à ocupação total dos números efltie 45Ú e499,já utilizados para rodovias de ligação, ao 'sul do paralelo que passa por Brasília.
Ante o exposto, e_ considerando que as rodovia estaduais -existentes, cuk
jos traçados coincidam com as diretrizes das ligações que se pretende incluir
no PNV, passem a ser consideradas rodovias estaduais transitórias, ainda sob
jurisdição estadual, julgamos oportuna presente Emenda.
Sala das Sessões, 18 de março de 1982. - Bernardino Viana._
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o projeto e
emenda lida. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro _encerrada a discussão.
A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que se pronuncie sobre o projeto e_ a emenda; e à _Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, para exame da emenda _apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 2:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senadci-n9
105, de 1979, do Senad~r Amaral Furlan, que define conseqUências
do concubinato, tendo
PareCeres, sob -n9s 26r e 262, de 1981, das Comissões:
- de Constit_uicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
.:.::...;-if-e-Legislação SOdal, declarando que a matéria foge à sua
competência regimental.
Em discussãO o projeto, em primeiro turno.

ORDEM DO DIA
Item I
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 41,
de 198! (n' 2.443/79, na Casa de o.rigem), que altera a relação des·
. critiva das rodovias do Plano Nacional d~ Viaç_ão, aprovadO pela
Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, e dá outras providências,
tendo
Parecer favorável, sob n9 &00, de 1981, da Comissão
- de Transportes, Comunicações e Obras P_úblic;ts.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 19-Secreiário.
E lida a seguinte

O Sr. Leite Chaves -

Sr. Presidente; peço a palavra, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -·Para discutir o projeto, em
primeiro turno, tem a palavra o nobre Seri.ãd-or -Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra, Sr. Presidente, para discutir ci
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para discutir o projeto,
tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
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O SR. NELSON CARNEIRO (Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
Em 1947, tive a coragem de oferecer, ao ing"re5:Sar ria Câriutra-dos Deputados, o famoso Projeto- n'i' 121, que--assegurava à 'companheira o direito à
pensão, montepio e meio soldo.
Contra esse projeto desabaram vãáã.s oposiÇões e, afirtal, em 1962, em
dois artigos de um projeto de aumento de vencimentos, a Lei n9 4.069, consegui assegurar à companheira do homem solteiro, dçsquitado -Ou viúvo, que
naquele tempo havia se desquitado, desde que não houvesse impedimento
para o casamento, a possibilidade de receber esta pensão e o salário-família.
Recentemente, o- Governo enviOu urriã. nlerisagerri- aO- COngressO ·modificando o Estatuto dos Militares e nela vinha a mesma disposição. Graças a
uma emenda de minha autoria, aceita pela ComisSão de ConstitUição- Justiça, pelo plenário e aceita, a"firial, pela sanção presidencial, retirou-se esta
condição "em que houvesse impedimento para o casamento". E explicava eu
o porquê: porque aquela luta suada de 15- anos para -aprovar o projeto, já rio
ano de 1981- o projeto foi no ano passado- não thlha mais fazão de ser,
porque com o divórcio se tinha criado uma situação curiosa para as conipanheiras. A companheira do militar- o projeto se-referia apenas aó Estatuto
dos Militares - não era aperiaS a companheira d-o c6rõriel, nem a companheira do capitão, mas era a cOmj:lanlieírá do- mãrinheiro, a cOiriPanheira dO
soldado, do cabo, os quais não tinham recursos paia legalizar a sua situáção e
passarem da situação de desquitados para a situação de divorciados, quando
poderiam casar.
O que faiíam eles? Muitas veZeS, por irigno'rância e, em· regra, pof falta
de recurso, eles teriam que bater às portas da Justiça gratuita ena Justiça gratuita, todos conhecemos, demora-se anos para que uma ação dessa natureza
se converta em realidade.

e

Várias companheiras de modestos militares, modestíssimos militares, ficavam prejudicadas para receber a sua pensão, porque haviã um dispositivo,
da Lei n"' 1.962, que foi uma conquista em 1962, ·em qUe apenas s:e concedia,
quando fosse impossível, a celebração do casamento. Havendo o divórcio, já
tinha acabado essa cláusula. A Comissão aprovou- e o projeto se converteu
em lei.
Apresentei, então, um projeto críando a mesma situação para Ç>S civis. O
nobre Senador Moacyr Dalla deu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Não sei, Sr. PrcSídente, por que esse projeto ainda não chegou a plenário, inas 6;peio que cheg-ue breve para que também os civis; as C$-posas dos funcionários modestos, dos homens sem nome do mundo civil, tanham a sua pensão garantida, por morte.
Mas, o nobre Senador Leite Chaves feriu um problema grave, que é o da
mulher que se dedica há muitos anos a um homem, c_om ele partilha não só as
alegrias, mas principalmente os desenganos, as amarguras e as dores. E, finalmente, quando ele morre, na partilha dos poucos bens havidos, todos eles
passam para a família do morto, à qual aquela não está incorporada porque é
apenas a concubina.
Este fato, qt.ie é comum para quem milita no f6rum, levou_ 6 Supremo
Tribunal Federal há muitos anos, a resolver de forma humana essa situação.
Por quê? Porque não eram as brasileiras, eram prtrfeípãlmente as italianas casadas pelo regime da separação de bens, obrigatório na Itália, -era o regime
comum - que chegando ao Brasil, pobres, paupérrimas, iam trabalhar no
campo e em outras atividades, faziam o seu pecúlio, mas o homem, julgandose sempre o superior;ou o mais iluminado dos dois, colocava tudo no seu nome. E quando morria este homem, a viúva, casada corit ele, mas casada pelo
regime da separação, acubava prejudicada na partilha dos benS.
Então, o Supremo Tribunal Federal firmou a jurisprudência de que havia aí uma sociedade de fato e, havendo uma sociedade de fato, esses bens deveriam ser partilhados_._ _Depois, o problema se estendeu para os casais brasileiros, que não estavam unidos pelo matrimônio. Criaram-se então duas soluções, ambas falsas. Uma era do serviço domésfiCó~ Como se a companheira
tivesse prestado serviço doméstico ao outro. Era um meio de amparar a mulher, na hora em que ela ficava sem o amparo e a ajudã do li ornem; a segunda
era a sociedade de fato, em que ela teria que provar que colaborou para a
construção desses bens. Mas, aí, a jurisprudência se dividia, porque uns achavam que era preciso__ uma prova material de que ela tivesse trazido recursos
para o património comum e, para outros, bastava que, com o seu sacrifício, a
sua economia doméstica, o seu cuidado, ela houvesse propiciado ao homem
aqueles recursos bastantes para ele construir um património, que devia ser
dos dois, mas que, cgoísticamente, o homem sempre o colocava em seu nome.
Na lei do divórcio, há um artigo- se não me engano de n"'i' 48- que atende a essa situação. B: aquele que permite a mulher que, vivendo há mais de
10 anos, sem er casada, ou tendo filhos, possa-, qua(quer que seja a sua idade
- maior de 50 ou 60 anos, quando obrigatóiio era O regime de separação -
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utilizar~ _regime da Comunhão dé bens_._ Por quê?_ Para que ela possa partilhar
dos bens havidos durante áquele longo concubinato.
~ pen-a, -~r. Presidente, que os cru_:lódos não se interessem por divUlgar
essa pfOVldêiiciã., esse dispositivo, que é da maior relevância parà as mulheres
maiores de cinqüenta anos, que, quando se casam, depois do divórcio, são
quase sempre levadas à separação obrig_atória de bens, em face do Código Civil.
-Mas, o Prõjeto ci() Senidor 'A.marclt" F~rlan te-m, ao meu ver, apena; um
defe"ito, mas que pode ser corrigido na redação. É a p6rmanência da ConcUbina ~a ~dministração do lar.~ copcub10~~ Si:. Pr"esídente,_é uma_expressão punida dentro dõ Código Civil. -Quando ()-c6Cilgó CivifSe refei-e à concubina, se
refere àquela mulher q-ue disputa, com a esposa, a mesrt).a vida conjugal. O
que, desde, 1912, se referiu e que tem sidO aceito é a expre5são companheira,
pela qual me bati na lei de alimeriios; e- só nãO foi vi~odoS~ a miilha idéia porque, contra ela, tive a tenaz resistência daqUele grande, saudoso e querido amigo, Monsenhor Arruda Câmara. Mas, a expressão companheira diz niais
do que concubina. A concubina pode ser até uma mulher ocasional; a companheira é aquela que realmente se integra na vida do homem, como-se fosse casada com ele. pe modo que esse pequeirio detalhe Pode ser corrigido, em segunda discussão ou até na redução firial," porque acho que esta expressão: '~A
permanência da companh_~ira na admi!list_ração do lar, por mais de cinco aOós, imPorta em sociedade de fato'', resolve toçl~_s_as dificuldades que estão
surgindo, ainda hoje, na jurisprudência, ef<izjustiça a essas mulheres que não
se_ casaram, muitas. vezes,_ por causa do egoísmo masculino. O divórcio possibilitou a muitos lares um novo casamento, mas há muitos homens que, podendo se casar, não se casam, porque têm aquela velha idéia de um saudoso
amigo meu, da Bahia -gosto sempre de referirwme a esse fato~ dos meus
tempos de mocidade, quando, na festa do Bomfim, durante quatro noites e
quatro dias, a sua casa ficava abi:rta para que se entrasse, dançasse, saísse, e
eu era um dos que faziam essa agradável yiawsaCra, quatro noites e quatro
dias de festa do Bom fim, com outros colegas da faculdade. Um dia, fui chamado pela esposa desse cidadão e ela me disse: "Doutor, o senhor quer me fazer urn favor? Fulano não é casado comigo". Eu ~e formei, Sr. Presideil.te, fiz
agora _cinqUenta anos; portanto, isso foi em 1929 ou 30. Ela disse: "Fula.no
não é casado comigo, mas o senhor, que tem influência sobre ele, poderia
Convencêwlo a casar comigo".
Eles viviam, há longos anos, e não_ tinham filhos; era um casal modelar e
ningUém sabia que ilão eram casados. Fui, então, ao cidadão, conversei com
ele que me disse: .. Doutor, quando eu estiver morrendo, o senhor vem cã que
eu caso, porque depois que casa a mulher piora". Isso porque é essa a menta"
lidade do povo, e aqui estamos descrevendo o Brasil, essa mentalidade que
tem impedido muitos lares, que pOdeiiam se reconstituir, depois do divórcio,
valer-se des~e reil?-édio, porque muitos homens ainda acreditam que a mulher
piora, quando casa.
Esse prOjetO vem respondei-- a essa sitU3.ÇNO lOju.Stri e desa&radâvel para a
mulher.
A Sra. Eunice Michiles- V. Ex• concede-me um aparte?

O''SR. NELSON CARNEIRO - A honra é minha, pela presença da
nobre Senadora e pela sua interve(-lção _num debate em que analisamos o
piObie-ma d3 mulher.
A Sra. Eunice Michiles- Senador, a honra é mínha, porque, durante
muitos anos de minha vid~. a~oiripanhei o trabalho-de V. Ex•; vendo sempre
no mesmo o interesse de defender_ a mulher. Mas, neste momento, quero
parabenizá-lo por este debate que traz ao Senado. Eu gostaria de chamar a atenção de como ainda a mulher continua sendo discriminada, se não legalmente, pelo menos nos costumes. Só para dois fatos eu gostaria de chamar a
atenção: o Senador Leite Chaves fez uffi bórii- tribalho, aO conseguir reconciliar um casal em que achou que foi formidável a mulher receber de volta o
marido que tinha tido uma companheira em_frente a sua casa. Veja corno ainda se espera que nós nos humilhemos, que nós nos aviltemos, em nome de receber o maridinho de volta. Veja que, hoje, a nossa: luta é para que a mulher
tenha indePendência econômlca, para que ela não seja obrigada a sofrer esse
tipo de vexame, como se ainda fosse um grande favor que lhe fizeram. Um
outro caso: a mulher que casa, piora. E o homem que casa, não piora? Por
que nós também não fazemos restrições? Por que a mulher tem que _se~ um
padrão de bondade, de amabilidade, para esperar o maridinho, que vem para
casa, como se o casamento ainda fosse, de fato, um grande negócio para a
mulher quC e1a tivesse que preservar esse bom negócio que ela fez? Senador,
muito obrigada pela interferência de V. Ex• no caso e, sobretudo, na legis·
laçUo que melhora as condições da mulher, mormente porque acho que é
quest5o de mentalidade e mais do que isso, de nossa mentalidade, para que
não sejamos obrigadas a nos aviltar, como se o homem nos prestasse um
grande favor em casar conosco.

Sexta-feira 19

622

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção ll)

O SR-NELSON CARNEIRO- Eu agradeço e sinto-me honrado com
a intervenção da ilustre Senadora Eunice -Michíles, mas ·nós falamos para
uma assembléia de homens. E, se nós formos -colocar aqui a situação em de~
bate entre homens e mulheres, evidentemente, estaríamos derrotados.
Mas, quando me referi a este casO, lembrei-me de que era no meu tempo
de estudante e Iembrei~me que, agora, no dia 5 de março, completei 50 anos
de formado. Portanto, foi noS distantes anos de 1928 a 1929. A Senadora Eunice Michiles tem razãõ, em muitos aspectos; lnclusiVe, nessa cruel discriminação que ainda existe no Brasil.
·
·
·
Tive oportunidde de apresentar um projeto acabando com essa discrimi~
nação em outros setores e, com surpresa; ele ia sendo rej~itado_ no pleriário,
não fosse a intervenção da ilustre Senadora Eunice Michiles; e o projeto voltou à Comissão de Constituição e Justiça. Uma ilustre senhora, que honra um
dos conselhos diretores de profissão deste País, me contava do seu constrangimento. Uma senhora, da maior respeitabilidade não pôde se hospedar num
hotel, sozinha, porque era um mulher. Agora, se fosse homem, podia. mas,
por que era mulher, o hotel não lhe deu direito à hospedagem.
Daí, apresentei o projeto para que se acabasse com essa discrím1nação
cruel, entre homem e mulher nos restaurantes, nos hotéis. O projeto continua
na Comissão de- COnstituição e- Justiça.

O Sr. Leite Chaves- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não.
O Sr. Leite Chaves- O aparte-da Senadora Eunice Michiles me motiva
esta intervenção. Sou Relator e até jã relatei o projefó de autoria de S. Ex• a
Senadora, que dá, a meu ver, mais um passo no seriddo de dar uma dig"nificação à mulher. É aquele que condiciona a validade do aval à outorga uxória,
isto é, ao seu consentimento. :E: uma coisa inuito-tmPotüihte. MUitas· veZes,
um marido, loucamente, avaliza tudo e a mulher fica sem nada e ela nem par~
ticipà desses avais, ela não púticípa dessa vinculação.
Mas, t.ambém, falando sobre a independência, ela me faz lembrar uma
observação recente, numa missão do Senado que cumpri em Havana, Cuba,
quando vi as mulheres mais independentes. Foi onde eu vi a igualdade absoluta de direitos, lá, porque o próprio regime cria condições para que a mulher
seja respeitada na sociedade. ela pode fazer tudo, exercer qUalquer prOfissão,
sem que haja a suspeita de ser uma mulher prostituta ou comprOmetida.
Numa reunião com juristas, eu disse: Srs, uma das coisas que mais me irripressionaram aqui, em Cuba, foi essa independênda da mulher cubana. Quer dizer, não é a mulher, assim, femiriina·~-DITljU.riSta-maís velho disse: "Não, Senador, mesmo antes de nosso regime, elasjã eram iridependentes. Nós só colocamos na lei aquilo que elas jfhaViam obtido ao longo dos anos". Então,
mesmo independentemente do regime, elas já tinham indePeiidência trà.diciO~
na i e eles, apenas, colocaram na lei aquilo que já fOra objeto de sua conquista.

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço o aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, quero voltar aos termos restritos do projeto. o-projetO é
útil. Apenas, eu substitUiria a expressão "concubina"- por ..compariheira",
porque concubina ficou marcada como a amante do homem casado, aquela
não pode receber legado pelo Código CiVil, aquela que é estranha à família. A
companheira, não, é a mulher livre, que viveu com um homem livre e, somente, não se casou com ele.
Portanto, acho que, com essa pequena retificação que pode ser feita na
redação finai; o projeto-mer~ce--acolhid3. É \lm projeto humano, um projeto
justo e que consolida uma ju"risprudência que vem sendo -elaborada antes pelos juízes do que pela doutrina e pelo ...
O Sr. Lenoir Vargas -

O

SR~

V. Ex• me permite urna intervenção?

NELSON CARNEIRO -

Pois não.

O Sr, Lenoir- Vargas- Acho que V. Ex• devia aproveitar a oportunidade, já-que o projeto está em primeiro turno, e fazer logo a emenda, porque na
redação final, já que V. Ex• entende que o sentido da expresão "concubina" é
completamente diferente do sentido da expressão ..companheira", evidentemente, só_ por que uma emenda_ao projeto é_ que ele pode ser alterado. V. Ex•
não deve perder a oportunidade agora.
O SR. NELSON CARNEIRO- Confesso que eu <:Stavano ineu gabinete atendendo, quando ouvi ó Senador Leite Chaves falando sobre o assunto
e corri para o plenário. Eu não sabia que o projeto estaVa em primeira discus~
são. Mas, não" quero interromper a prTmeira discussão, Sr. Presidente. Apro~
vo o projeto como está e, na segunda discussão,_eu apresentaria a emenda
modificando apenas a expressão "concubina".
Como o projeto é do Senado, salvo engano, terá segunda discussão. Se
for obrigat6r1a a Segunda discussão, eu apresentarei a emenda na segunda
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discussão retificando a expressão "concubina" por .. companheira," que é
hoje a expressão mais tranqüila e mais aceita pela doutrina e, principalmente,
pelos tribunais, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Continua em discussão o
projeto.

O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o

pro~

jeto,
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador José Fragelli,_ para disc_u~ír o projeto.
O SR. JOSf: FRAGELLI (Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quero fazer umas rápidas considerações sobre o projeto. Em primeiro
lugar, acho o projeto muito simplista; não chega a dar solução, praticamente,
a nada. Queria lembrar, embora já há alguns anos afastado da advocacia e do
estudo desse problema, que hoje há uma jurisprudência farta, firme e bem o~
rientada, e podemos dizer até humana na solução desses casos de concubina~
to. Hã, também, uma doutrina bastante _desenvolvida. Não me recordo agora
o nome do autOr, mas conheço-dois volumes alentados sobre concubinato, de
um dos nossos juristas ...
O Sr. Hugo Ramos --Moura Bittencourt!
O SR. JOSI: FRAGELLI O Sr. Hugo Ramos -

Moura Bittencourt, exalo!

São quatro volumes.

O SR. JOSI': FRAGELLI- Conheço dois; com certezajã é segunda edição.
_
Então, esta matéria está muito bem versada na jurisprudência, Sr. Presidente e _Srs. Sen~dores. Acho que. para dar uma solução legal, será necessário
um projeto que aprofunde a matéria, não um projeto com essa juridicidade
que aqUi está.
O nosso eminente jurista. esse mestre, como eu tive a oportunidade_de di~
zer ontem, mestre de DirCi(o, mestre na política, mestre, para todos nós, na
vivéncia humana da nossa sociedade, portanto, um mestre na experiência da
vida, que é o Senador Nelson Carneiro, lembrou que, para o reconhecimento
do concubinato, havia duas soluções: aquela p_ela qual se reconhecia o direito
a uma indeniZaÇão pelos serViçOs domésiíCo"S preStados pela mulher, e a teoria
da sociedade de_ fato, que é a qu~ vingou, quãndo a mulher houvesse contri~
buído, vamos dizer, materialmente para ~formação do patrimônio do casal.
Se este projeto, de algum modo, tirasse essa exigência da prova da contri~
buição material para a formação do patrimôniõ; ele ainda poderia prestar algum serviço a esses direitos da mulher que são agora pleiteados.
Mas não! O art. 29 ~iz:
Art. 29 Desfeito o concubinato, cabe à concubina a meação
dos bens havidos pelo casal na constância: do convívio "more uxo~
rio".
.. Havidos"; quer dizer, vai ter que se fazer a mesma prova de que os bens
do casal, adquiridos naquele curto espaço de tempo- 5 anos- o foram com
o trabalho da mulher, e nada vai modificar a jurisprudência existente.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Um minutinho que terei muita honra em
ser aparteado por V. Ex~. como todos nós.
Neste período curto de 5 anos, período durante o qual é difícil a formação de um patrimônio, e mesmo pode ser a ciqllisição de bens que já não
tenham tido a sua base, vamos dizer assim, não tenham tido respaldo num
trabalho antei'íor do homem solteiro ou casado cOm outra mulher, como no
exerhplo dado pelo nobre Senador Leite Chaves, vai ser muito dificíi fazer
essa prova,
O Sr. Nelson Carneiro -

V. Ex• permitiria -o aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLI -

Com muita honra.

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex', em parte, tem razão e quero reconhecer
porque, como disse, fui colhido pela leitura do parecer. Acho que ·o- art. 29
também merece uma emenda e o art. l~' não exige que seja apenas 5 anos. Ele
diz:

..Art. I~> A permanêndã-âa concub1na na adminiStração do
lar, por mais de cinco- anos, importa em sociedade de fato."
Podem ser 30 anos.
Agora, o art. 2'-' .diz:
Art. 2"' Desfeito o concubinato, cabe à concubina a meação
dos b_ens havidos pelo casal na constância do convívio more uxorfo."
Quer dizer, ela seria obrigada aprovar que teria, como V. Ex• bem acen~
tuou, colaborado, o que s_eria, então, repetir o que muitos pronunciamentos
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da jurisprUdência tê-m afirma-do. Enfão, seria Ocaso -de uma emenda retirar
essa expressão "pelo casal", porque, realmente, os bens havidos na constância da união, geralmente são em nome do marido, embora sejam havidos com
a colaboração da mulher. Logo, o texto deveria ser "desfeito o concubinato,
cabe à concubina a rneação dos bens havidos na con-stância do convívio more
uxorio. Aí acabaria essa exigência de "havidos pelo casal", porque, ·como disse eu, os homens geralmente se julgam os mais experiinentados, os mai_s prudentes, os mais sábios, e botam sempre os bens em seus nomes e nunca em
nome das mulheres. E, voltando aos bens havidos durante a vida em comum,
o convívio more uxorio até oS-hcris havidos tambéiTI~pela mulher seriam, taffibém, partilhados com o homem como uma justa retribuiçãoao fato dos bens
havidos pelo homem serem divididos com a mulher. De modo que a retirada
destes dois trechos deste texto seria úUI e não mCidTficãríã- Osefliido dO prOjeto. A contribuição de V. Ex' é muito oportuna.

O SR. JOSt FRAGELLI- O nosso mestre, Senador Nelson Carneiro,
poderia fazer até um substitutivo aprofundando um pouco mais, porque,
francamente, eu acho o projeto simplista.
V. Ex• tem razão, na observação, quando diz: upor mais de 5 anos''. Mas
quero dizer que quando tenha sido apenas por 5 anos, vai se criar esta situação.

O Sr.- Hugo Ramos- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. JOSlõ FRAGELLI - Pois não.
O Sr. Hugo Raff!OS- Estou inte"irainente-de acordo co-m o Ponto de- vista
do nobre Senador, no sentido de que este projeto deveria sei reeialninado,
dada a complexidade da matéria, a· começar-até pela denominação de concubinato, que o nobre Senador Nelson-carneirO ãCãEa- de impugnar~-embora a
divergência doutrinária seja imensa enúornO dà ma:iéríá, a"té--Iii.ésiD-o no conceito de coinpanheira, como Sabe V. Ex• Ainda teinOs que considerai- que essa
modificação terminológica, Cm terffios de DireHo, e·seriipre difícil e deVe ser
ajustada com absoluta precisãO. BàSf:l o exe-n1pl0 de que-V~ EXt-fuodificou,
com o grande Senador Accioly Filho, na Lei do Divórcio, o critério de desquite para separação judicial, o que ocasioiiou na_turalmente uma readaptação do mundo forense para a perfeita aplicação da lei. Mas o que quero
chamar a atenção, se me permite, é que os bens às vezes havidos na constância do concubinato, podem decorrer de patrimônios anteriores que foram
reinvertidos ou- negociados, o que não significa que tenham sidO-havidos com
o objetivo estabelecido na lei. Por outras palavras, o indivíduo que tenha vendido um imóvel de IO milhões de cruzeiros, compra um outro por outros 10
milhões de cruzeiros: va-i hil-ver a separação e; nO entanto, à rmportância havida e adquirida não resultou _do trabalho do casal.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Vou terminar, dizendo que como está o
projeto, talvez venha a criar- maiores problemas de direito ê de fato, do que
resolvê-los, e o nobre Senador Hugo Ramos, agora, acabou de nos dar um exemplo. Mas, esses exemplos poderiam ser multiplicados e, na multiplicidade
da vivência humana, esses casos surgirão.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria de fal-Cr uma maíor apreciação, mas
vamos ter uma sessão do Congresso e acho que devemos terminar. Só votarei
agora, em primeira votação, desde que haja uma reformulação do projeto,
porque senão votareí contra, mãís -tãrde:em segunda votação.

O Si. Hugo Ramos- Permite V. EX• um aparte. (Assentimento do orador.) Enquanto está a matéria em priri1eirã-dísCusSã-O~Iiâ até um·ei)íSódio ~lãs
sicO e conhecido de Rui Barbosa, quando votou contra o divórCió. O nobre
Senador Nelson Carneiro deve se recordar desse episódio histórico, pois Rui
Barbosa era visceralmente contra o divórcio._ No entanto, acho que em primeira discussão poderíamos apiovar a matéiia, pãrâ c}ue ela" retorne às comissões técnicas e possa ser devidamente reformulada.'
·
O Sr. Benedito Ferreira -

Permite V. Ex• uin aparte?

O SR. JOS!i FRAGELLI - Pois não.
O Sr. Benedito Ferreira-- Ainda há pouco, indagava e ·coitfii"mava uma
preocupação minha com S. Ex•, o Senador Nelson· Carneiro, que sabemos
que é mestre dessa área e tem, sem dúvida alguma, urna larga folha de serviços prestados ao DireitO da Família. h uma constribuiçãó que nós, que tivemos oportunidade de digladiar com S. Ex•- evidentemente respeita~as a sua
grandeza, a sua luz e as nossas limitações- pudemos recolher de S. Ex• lnda~
gava- repito - de S. Ex'-, uma dúvida que me foi suscitada e, pelo que ele
me deu a entender, procede a minha dúvida. Por isso, quero colocá-la dentro
e no bojo das suas preocupações de melhorar o projeto. Ora, no caso do indivíduo que continua casado e vai conviver com outra mulher- no caso em
tela e nesta hipótese- ele, sendo casado e vivendo com esta mulher, ela seria
denominada juridicamente como concubina e, como tal, reconhecida. Argüi-
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da esta questão pelos herdeiros quando do desaparecimento. da morte ou da
separação, se o objetivo aí é proteger ·a concubina - ou, no caso, a companheira- entendo eu que o projeto deveria ser mais abrangente. Embora a figura invocudã como pejorativa- e esse é o aspecto humano da intervenção
do nobre Senador Nelson Carneirq, tentando eliminar a expressão ••concubina",- se ela existe de fato e de direito nos tribunais. am8nhã, no caso específico daquela que caracterizar-se como -concubina, porque o seu companheiro
é casado, estaria excluída dos benefícios que se lhe pretende dar com esse projeto. Talvez, então, seria o casO de se acrescentar: "a companheir::~ ou concubina". Não sei se estaria cho"vendo no molhado, mas assaltou-me esta dúvida
e era o que queria trazer para o bojo das suas preocupações.
~O

SR. JOSÉ FRAGELU- Muito obrigado pela contribuição provei-

tosa de V. Ex"
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSE FRAGELLI - Pois não·.

·a

Sr. Nelson Carneiro~ Acho que a solução sugerida pelo nobre Senador Hugo Ramos, que parece ter o apoio de V. Ex•, é a inaisjusta. Aprovarse-ia o projeto em primeira discuss~o"C ã.o viÍ' o mesmo em segunda discussão,
cada _um de nós ofereCia a el_llenda qu~ _guisS"essç e voJtaria à _Comi?são de
COnstituição e Justiça, para que ela opinasse sobre o mérito dessas emendas,
e então, aprovar-se-ia o texto final com o assentimento- da maioria da Cas~.
Rejeitado o projeto nessa oportunidade, seria um desestimulo e uma agressão
a essas mulheres que partilham não só os leitos, mas os dias, as noites, as amarguras e as tristezas com os homens com quem vivem. De modo que asolução, a meu·ver, será aprovar em pfimd_ra discuss_ão com as imperfeições ou
as ·críticas que tívermos que faZer e, em segunda discussão, cada um de nós
formulará errie"ilda e esperará o pronunciamento da Comissão Mista. Se V.
Ex•- eStiver de acordo, acho que esta é solução mais justa.
O Sr. Leite Chw'es Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOSÉ FRAGELLEI - Pois não.
O Sr. Leite Chaves- Sem querer interferir no debate. gostaria de mostrar que não há um diferencíal jurídico acentUado entre Companheira e concubina- é a mesma coisa. Agora o Senador Nelson Carne1r"o, quando procurou introduzir e usar sempre o termo "companheira", usou um eufemismo
para evitar o impacto da palavra "concubina", porque a Lei fala realmente
em concubina, quer dizer, não é casada, é concubina; a Lei diz: "teúda e manteúda". O termo .. companheira" tem mais um sentido de não dar urna carga
pejorativa ao tratamento. "Companheira" é mais aceitável, porque a concu~
bina é est1gmatizaáá: Concordo com o termo "companheira" mas entre
"concubina" e "companheira" não h_â diferença própria.

O SR. JOSt FRAGELLI - concubina, companheira, amante. O último, então, é o termo mais literârio para essa situação de fato.

Sr. Presidente, eu naturalmente teria outras considerações a fazer, inclusive em torno dó caso lembrado pelo nobre Senador Leite Chaves. Poderíamos demonstrar naquele caso, Sr. Presidente, que se aquela nova companheira do cearense vivesse com ele apenas 5 anos, pelo projeto adquiriria-mRis direito do que aqu_e[a que com ele trabalhou 20 anos,

o·sr. -Leiti-Chaves- Mas o projeto ressalva: .. OS bens adquiridos pelo esforço comum." CreiO que a outra, nesse ciiso, procuraria ser amparada.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Mas o fato équeé precíso haver uma reformulação e com un1 estudo, a meu ver, acurado da riquíssima jurisprudêitcia,
existente sobre o assunto. Por isso ê que acho simplista o projeto e que ele não
está em condições de uma aprovação final.
Era_ o que tínha a diú:r, Sr. PreSidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Continua em discussão o
projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Apenas para economia dos nossos trabalhos, chamarei atenção- dos Srs.
Senadores para- O fato dC que a primeira pOSiçãO do nobre Senador Nelson
_-Carneiro era remeter à Comissão de Redação a alteração vocabular do texto.
A mim me pare-ce que a segunda posição é a -devida, porque o texto não poderia ser, pura e simplesmente, emendadu na Comissão de Redação, até porque
o Art. 29 diz:
Art. 29 Desfeito o concubinato, cabe à concubina a meação
dos bens havidos pelo casal n<!_ constância do convívio more uxon·o.
Então, teríamos que conseguir também um sinônimo para- concubinato e
modificur; aí, companheiriSmO, pareCe-me que não seria bem o termo; pelo
menos, para alguns Partidos políticos, companheirismo tem outro sentido.
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Em conscqOência, os Srs. Senadores estão devidamente informados sobre o
projetO e eu passo à votação.
Em votação~
_
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram perinanecer seritados: ( PauR
sa.)
Está aprovado.
Aprovado o projeto em primeiro turno, ele voltará oportunamente à Ordem do Dia para O segundo_ turno regimental:

E o seguinte o projeto aprovado

6
Votação, em priineiro turno. do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei no 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa-·lãrio devido aos tr_abalhador~s 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

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 105, de 1979
Define conseqüências do concubinato.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 A permanência da_ concubina na administraÇão do lar, por mais
de cinco anos, importa em sociedade de fato.
Art. 211 Desfeito o concubinato, cabe à concubina a meação dos bens
havidos pelo casal na constância do convívio more uxorfo.
Art. _39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - 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 único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 114, de 1981
-Complementar (nll 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 1354 a 1.356; de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
2

Votação, em primeiio tur-no, do Pfojeto deLei"dO-Senado n9 f3, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe Sobre a concessão de aposentadoria especial para o comerciá rio, ·na forma- que especifiC-a; -teridõ
PARECERES, sob nos 811 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 Fragellí.

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto ae Lei do Senado nll 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 tambérrí integre a--remuneração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituiçãá-e-Justiça, pela ·constitUcionalidade e juridic1dade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favOrâVel.
4

Votação, em primeiro turno, do PrOjetO de Lei do sena-dO n9 164,- de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que decJaia o Marechal-do-Ar Edu_ardo 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 ap-reseJit3;___
- de 'Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da ComissãO de
Constituição e Ju-stiça.

e

-

5
Votação, em primeiro turno, dO Projeto- de Lei do SenadO n"'. 35:2; de
1978, de autoria do Sénador Accioly Filho, que dispõe- sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comíssão
-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade,_juridicid_ade e, no
mérito, favOr-ável.
-- -

Votação, em prímeíro -furnó-, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
nll 6.7 J 8, 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.
8
Di-scussão, em primeirõ turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe-sobre o eXercício da auditoria
contãbil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sol> 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 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 (Jarbas Passarinho) -

Está encerrada a sessão.
( Lúâ'nta-se· a seSsão às 19 horas e 22 minutos)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 17-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há momentos em que, por mais que se queira, não se pode calar. Este é
nm deles. Venho a esta tribuna trazer o protesto veemente, indignado, revoltadO dç. PMDB no Senado Federal contra o Senhor Presidente da República
pelo enViO ao Ç<;>!lgr:es.§Q _'f~üt_C_i_Qrj.ªl_ â_~ _urn_ proJ~to _d_e_l~Uní~!!JQ,_ roesquirifio_ e
vergonhoso que torna claro, tão claro como a luz do sol, que a abertura preconizada_ por S. Ex• é uma farsa e nada mais.
Não se pode admitir, no limiar de uma campanha eleitoral, a menos de
un(i:mó dos pleitos que se vã'o fei-ír a l5 de novembro, que-o Governo da RepúbliCa, no p"iop6síto de Criar ohstãCu!oS á marcha sensacional das oposições
para o poder, ainda esteja, a esta altura, acionando no seu laboratório de casuísmos, instalado no Palácio do Planalto,_ novas regras que deixam perplexa
a Nação brasileira!
O Sr. Leite Cha~·es- Pe~mite V. Ex_• um aparte?

O SR: HUMBERTO LUCENA nobre Senador Leite Chaves.

Pois não. Ouço o aparte de V. Ex•,

O Sr. Leite Chaves- Nobre Líder, esta é a mão estendida do Presidente
da República. Eu não diria mão de traição, porque, embora adversário, eu
me dou com Sua Excelência o Presidente da República. Mas é uma mão enganosa. Veja V. Ex'- que maneira de tratar as oposições no País e tratar a Nação
brasileira~ proleto dessa natureza. Quando fatos e__s_ituações se consolidam, se
pretende agora abrir uma vasão à corrupção, através desse procedimento. Há
tempos, o Sr. Paulo Maluf disse a Sua Excelênciã, o Presidente, e os jornais
publicaram:-"Presidente se V. Ex'- reabrir o prazo de filiação, eu arrasto para
0-- PDS d_e 25 a 30 deputados". E esta é a finalidade. t deplorável que o Presidente, que _ diz respeitar a lei e o direito proceda dessa forma. Isso é uma violência _contra direito líquido e certo. A lei protege sitações definitiv3.inente
constituídas. Eu alerto V. Ex~ para que impetremos um mandado de segu_rança preventivo contra isso, para: coibir essa violência contra uma situação
que só -a duras penas se consolidou. De maneira que nosso Partido está solidário com V. Ex~. sobretudo num dos primeiros pronunciamentos que faz em
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nome da Liderança honrada que V. Ex• recebeu das nossas mãos. h um dos
instantes de pior retrocesso no País, nestes últimoS tempos, porque ele violenta a consciência. Veja V. Ex• que quando nós no-s-incorporamos o fizemos por
um imperativo de sobrevivência. Era a Nação braslleira que eXigia que nos
uníssemos. Eu me congratulo c_om V. Ex• Desta vez nós tem-os que sei' duros,
porque cu nunca vi lei tão ignominiosa. t como se o Presidente mandasse ao
congresso uma mensagem dizendo assim: matar, pena de 6 a 20 anos - a
pena não se aplica a quem se chama Manoel, Pedro ou Isidoro. Isso é uma imoralidade, isso é uma afronta à Nação Brasileira~
O SR, HUMBERTO LUCENA- Agradeço as palavras veementes de
V. Ex~. nobre Senador Leite Chaves. VOltando ao iníCio do meu pronunciamento eu diria que o que nós toácis democratas sinceros deste País desejamos,
refletindo as aspirações pop"ul3res, é :i implantação no Brasil de uma democracia representativa plena, em que não hajri lugar para restriÇões, paf:faiscriminações, para preconceítos de qualquer natureza contra Os cidadães brasileiros. Mas, infelizmente, o que constatamos é (iue a democracia que nái
prometem, a democracia relativa do ex-Presidente Geise~ é a_democracia sui
gene ris, é a democracia do possível, do Presíde[1le Figueiredo, cujo_ GOverno,
-insisto em dizer- divide-se-hoje em dois períodos: antes e depo-is do Riocentro. Parece mesmo que, depois do episódio do Riocentro Sua Excelência,
o Senhor Presidente da República, diminuiu ã Sua autdridade e como que começou a resvalar, mais e mais, pelos _desvão.s do autóritarísmo, a ponto de, a
esta altura, ameaçar-nos a todos nós com eleições que não representam a vontade do povo brasileiro.
Estão ai as medidas tofnadas pelo seu Governo; e por qUe; "Sf. Presidente? Sua Excelência, afastado do poder por razões de saúde, viu-se surpreendido em Cleveland por uma decisão histórica do Congresso Nacional que pela
sua maioria eSmagadora rejeitou_ o projeto que estendia as sublegendas às eleições de Governadores. O Sr. Více-Presidente da República em exercício, oSr. Aureliano Chaves, teve uma postura de estadista naquela ocasião.
Mas, o Presidente Figueiredo, segundo estou informado, jamais absorveu a derrota sofrida pelo Governo no Congresso Nacional e voltou para o
Brasil disposto a enfrentar, ao seu modo, as hostes oposicionistas. De urna
·hora para outra, como todos nós nos lembramos, num momento de ira, editou um verdadeiro miriiato institucional, anunciandO- a viiiculação total dos
votos, o que representava a proibição das alianças partidárias, da essência do
pluripartidarismo, hoje tão decantado neste País.
O que fizeram as opõsições? Não tiveram meios de recusar, no Congresso Nacional, o projeto governamental, jâ que o Governo, valendo-se do_instituto da fidelidade partidária, fechou a questão, evítãrido que muitos dos seus
correligionários, no Senado e na Câmara, votassem ~otl.tra aquela medida
restritiva à vontade do eleitor.
As oposições valeram-se da lei. Examinarain os diplomas legais em vigor
e encontraram, na Lei Orgânica dos Partidos o caminho para o confronto democrático das urnas, com o povo. Apelaram para a incorporação. O PMDB
fez um apelo a todos os partidos de Oposição para que se unissem numa só
frente, a fim de que tivéssemos um pleito eleitoral de carâter plebiscitãrio,
Governo contra OposiÇão; única maneira de apurar, nas urnas, as tendências
populares. A maioria dos partidos de Oposiçãtf,-por razões peculiares a cada
um deles, achou por bem não anuir à idéia da inco_rporação. Mas, veio-nos o
PP que uniu-se legalmente ao PMDB, apesar de todo o terrorismo político
manipulado pelo Palácio do Planalto, que nos ameaçava com medidas excepcionais, com estado de emergência, até com o feêhaffiento dO ·congresso. Essas ameaças chegaram a repercutir no plenário do Senado e da Câmara dos
Deputados.
Mas, nós das oposições, nós do PP e do PMDB estávamos conscientes de
que aquele era o único passo que nós restava para defender, nas urnas, asoberania popular, para termos condições de disputar, em igualdade com o
PDS, as eleições de 15 de novembro.
Realizados os primeiros a tos da incorporação, começou de novo a onda
ameaçad_ora; a Justiça sem dúvida alguma haveria de aceitar as impugnações,
embora a lei fosse omissa a respeito delas.
Criou-se a Emenda Badaró pela qual se admitiu que, iniciado o prOcesso
de incorporação, qualquer filiado ao PP ou ao PMDB poderia impugná-lo na
Justiça competente e, bem assim, se dava aos descontentes com a iiicorporação, um prazo de 30 _dias dentro do qual poderiam se filiar a outros partidos
que não aqueles que estavam sendo objeto da incorporação.
Sr. Presidente, esta emenda foi aprovada aqui alta madrugada, depois de
uma vigília cívica que dignificou a_ História Parlamentar do Senado Federal,
em acordo de cavalheiros, inclusive o prazo de 30 dias para o PMDB não existia, e surgiu dos entendimentos com os Senadores Nilo Coelho, Murilo Badaró e Deputado Prisco Viana, que anuíram com ilquele acréscimo de-30 dias,
também, para os descontentes do PMDB, após a_ realização da convenção
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conjunta dos dois Partidos para a eleição do diretório nacional, além de acertarmos por igual a aprovação da emenda Tancredo Neves, que livrava da ineJegíbífidade os pfocessadás -por crímes contra a- segurãriça, a administração e
ã--eCoiiOiriiã_pOJ)UJir.-POrtanto, foi um acordo parlamentar que deveria ser
honrado, sobre o qual nós não tínhamos a menor dúVida de que perduraria
no tempo, Sr. _Presi~en-te. Ta!JtO é!-SSÍm, qúe o Senhor Presidente da República
ao sancionar o projeto de alteração da Lei das Inelegibilidades com a emenda
Badaró, incliislvC iiceftoU ürTI diSPOSitivo pelo qual se dizia que determinada
restriÇã-o, iSio é, q-ueatnCúrpO"ração e a fusão dos Partidos só poderia ser feita
até um ·ano antes das eleições, mas não se aplicaria aos processos de incorporação iniciados até 31 de dezembro do ano passado.
Eo_tJo, Sr. Presidente, onde está a palavra dos outros? Onde estâ, Sr. Presidente, o valor dos entendimentos políticos a nível parlamentar? Onde está,
Sr. Presidente? O que vemos hoje é o total repúdio ao diãlogo, é a total conteStação à palavra empenhada por Líderes eminentes do Governo e do Partido Democrático Social; tanto assim que aqui está, na Exposição de Motivos
do Sr. Ministro da JustLça ao Senhor Presidente da R~pública a respeito desse
projeto, escrito textualmente: o projeto atende às sugestões formuladas pela
Direção Nacional do Part~do DemocrátiCo Social e pelas Lideranças do Governo no Senado Federal e na Câmara ,dos Deputados.
Então, Sr. Presidente, nos apunhalaram pelas costas, esta é que é a verdade! Fosse V.. Ex• a pessoa com quem tivéssemos mantido estes entendimentos, pelo que conheço da sua personalidade, do_seu caráter, tenho certeza que
V. Ex~ honraria a palavra empenhada. Mas outros não o fizeram. A minha
primeira denúncia, como Líder do PMDB, nesta Casa, é justamente contra os
líderes, os dirigentes partidários que não -souberam se comportar à altura daqueles entendimentos mantidos com tanto altaneirismo, com tanta boa vontade de bem servir à causa do Parlamento brasileiro.

O Sr. Leite

Cha~·es-

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Mauro Benev.ides HuJnberto L~cJ:na7
O Sr. José Richa -

Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- O nobre Senador José Richa havia
solicitado o aparte; anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Lembro ao ilustre Senador
que tem 5 minutos para conCluir e- estou vendo que, pelo númer() de apartes, ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu-pediria a condescendência de V.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pas$arinho)- E reciprocamente eu peço
a aterição de V. Ex•

O Sr. José Richa- Senador Humberto Lucena, V. Ex• nem precisaria
da_ solidariedade de cada um de nós porque, como Líder, V. Ex• já fala em
nosso nome e tem total apoio para isso. En-tretanto, não poderia deixar de acre~ç.entar_ao que V. Ex• está dizendo nesta tribuna o seguinte: primeiro que
sou contra o fato de se colocarem os políticos brasileiros na camisa-de-força
de não poderem sair de um Partido para outro. Isto é uma diminuição ao
político brasileiro e é uma desconfiança que a legislação autoritária desses governos introduziu na nossa lei eleitoral. Acho que tínhamos que tratar com
mais respeito o político" brasil-ciTO e não-pressupondo, já prejulgando todos os
políticos, que nenhum deles tem convicção ideológica, tem carãter para entrar num Partido e depois, ao sabor das c_onveniências eleitorais, sair desse
partido para entrar num outro. Eu, graças a Deus, só saí de Partido na minha
vida por extinção dele, ...

O Sr. Paulo Bros.sard - Então, não saiu.
OS[. José.Richa- -... nunca usei de expediente de mudar de Partido.
porque ach9 que cada um de nós tem que amadurecer antes, tem que estu_dar
bem o programa de cada Partido antes de fazer a sua opção. Feita a opção,
não tem nada que mudar. Entretanto, mesmo assim, a reabertura unilateral
de prazos para se mudar de Partido é uma indecência que n-ão tem qUalificativo. Não tem qualificativo! V Ex• e qualquer criança de curso primário sabem
que esse é o rriaior instrumento de corrupção eleitoral que vamos ter em toda
a História do Brasil. (Muito bem!.) Esse é o maior instrumento de corrupção!
Já se-_sabe,-_e p-or que então--rião se abre õ prazO para os políticos de todos os
Partidos? Quero citar um exemplo concreto: na minha cidade, em Londrina,
um dos filiados do PP, descontente com a incorporação, saiu e entrou no Partido do Governo. Imediatamente, a despeito de se tornarem inelegíveis diversos políticos do PDS saíra_m_ e entraram na OPosição. Sfgnifica, portanto,
que, para .ser coerente, evitar a corrup-Ção que esse-instrumento irã desencadear nessa campanha polítiCa, deveria haver urna reabertura de prazo para
L
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todos os políticos, porque ninguém me prova que com a e-ntrada, Por exem~
plo, de Magalhães Pinto, em Minas Gerais, no Partido do Governo, diversos
militares do PDS também não queiram sair para irem ·militar em outro-s Partidos; assim em São Paulo, com Herbert Levy; no Rio Gr-ande do Sul, com
Clóvis StenZel. É uma indecência! Mas, eles sabem e por isso quero lamentar
que o Senhor Presidente da República tenha tido- a coragem -de asSinar uin
documento c_omo esse, que vai ser, inegavelmente, o maior instrumento de
corrupção eleitoral. Sua Excelência vai passar à História do Brasil como ten~
do sido o Presidente que propiciou, através desSe documento, a corrupção eleitoral, que há de ser, como nunca se viu, neste País, assim- que for aprovado
aqui no Congresso N aciànal.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V. Ex•, Senador
Josê Richa. E não só-seria o caso- e vou dizer no final Oo meu pronuncia~
menta - de estender esse prazo de desfiliação à rodos os Partidos, por uma
questão de coerência, -como até a essa altura, de se extinguir a figura da fidelidade partidária. Não existe mais razão p3.ta ela, porque o próprio Governo,
na sua Mensagem, dispensa da fidelidade aqueles que estão descontentes com
a incorporação.
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senador.
O Sr. A-tauro Benevides- Nobre Senador Humberto Lucena, tem-se fa~ado seguidamente, neste País, em politica de mão estendida. Veja
EX' que,

v:

no instante em que após uma vigília cívica-·ae -w--fiúras, as lideranças do Governo e da Oposição apertam as mãos e fírrriam um acordo, é o próprio Poder
Executivo C[lle se emPenha para descumprir e desmoralizar esse acordo firma~
do por suas lideranças no Congresso Nacional. Agora, volta-se a enfatizar a
mão estendida. Pode a Oposição apertar, com-sinceridãâe;-a rhão do Primeiro
Mandatário do País, depois de uma proposição dessa natureza, que é reconhecidamente discriminatóría, que Finíquã;--que é sectária? Evidentemente
que não. V. Ex~. na análise que começou a fazer com lucidez e brilho habituais, V. Ex~ apontou, da mesma forma como jâ o fez o nobre SellãâOf-JOséRicha, a unilateralidade que caracteriza essa propOSiçã-o, abrindo prazo exclusivamente para os integrantes do Partido incorporado. Na outra proposição a supressão do voto de legenda tem por base_ exatamente o fato que é
palpável, que é_notório, que é flagrante, que é visível, que findisfarçável: que
a nossa legenda do PMDB tem um enorme ape!o popular. E ainda, _r~ente
mente, V_. Ex-~ viu em estatísticas publicadas pelo Jornal do Brasil que aquele
Partido, o MDB, de que nós somos sucedâneos e que marcou época na História do_ BraSil pela sua posição de resistência áeffiocrática, aquela legenda
obteve, praticamente em todos os Estados, o dobro do número de \10tos obtidos pela legenda da Aliança Renovadora Nacional. Mas o pior de tudo isso,
nobre Senador H umberlo Lucena, é que, ao enviar essa proposta ao Congres~
so Nacionaf, o Senhor Presidente da República utiliza aquele aTrlrrlO~Consti~
tucional, o§ 2'1_do art. 51, que avilta e que afronta a dignidade do Congresso
Nacional. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Permita-me, nolire Líder.
Eu pediria a colaboraçãO dos Srs. St!flrid-oies;-p6rqlH!ceSfãiJ.d0 esgotã.OO o tem~
podo Uder que ainda tem quc_completar o discursO. que os apartes-, pelo menos, sejam fiítàs de~ti-o dO- praz-o- qú_e_O Re_gimeritO estiPula.
O SR. HUMBERTO LUCENA-Agradeço a advertência de V. Ex• Sr..
Presidente, e também a contribuição do nobre Senador Mauro Benevides que
trouxe valiosíssimos subsídios ao pronunciamento que estou a faZer.
O Sr~ Leite ChaVes

Ma~ode
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Ex' me permite, riOhre- Senadof?-

0 SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, antes de V ,Ex•, o nobre Senador Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard- Nobre Senador Humberto Lucena, o Senhor
Presidente da República fez, há dOis ou três dias, urria manifest3.çãõ jJe!as rádios -_e fdevtsões deste País, encetando uma campanha pela moralidade_ dos
costumes. Arvorou-se em anjo da guarda da NaçãO, erii fa-ce da póiriografia e
da licenciOsidade. Este projetO é u-m projeto obSceriõ_f .É _um proj~tQ _obsc_çno!
O Sr. Lázaro Barboza- Muito bem!
O Sr. Paulo Brossard- Parece incrível que a Suprema Magistratura da
Nação se sirva--dos poderes constituciOnaiS pára p-iõStifUh a vida pública dO
País através de um projeto que é a consagração da COJrupç-ão eleitoral!
O Sr. Lázaro Barboza - Muito bem!
O Sr. Paulo Brossard- Vou um pouco além. O Senhor Presidente da
República disse outro dia, ou repetia outro dia, aquelas palavras que tantas
vezes as tem dito, que suas mãos estão estendidas. Mas está estendida a mão
dir_eita. Sua Excelência escreve com a esquerda. Com _a direita Sua Excelência
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lança o pacote eleitoral e com a esquerda este prOjeÚ) obsceno. São as duas
mãos do General -Figueiredo. Eu digo com profundo pesar estas palavras;
mas, infelizmente, el3.s são--terrivelmente Verdadeiras. Nós estamos assistindo
a este espetáculo daquele que devera ser o Primeiro Magistrado da Nação
converter~se num cabo eleitoral, num mau cabo eleitoral, que faria coraras
piores- fempos da República dos -carcomidos!
O SR. HUMBERTO LUCENA -Ninguém melhor do que V. Ex•,
nobre Senador Paulo Bfossard, homem público eminente, jurista emêrito,para emitir o seu ponto de vista sobre eSse projeto que eu também chamaria
de "monstruoso". V. Ex• o disse: "Obsceno". Eu o chamei novamente, com
licença do Parlamento, de projeto safado. Por que ele não tem outro objetivo
senão reabrir, como bem o disse O nobre Senador Tancredo Neves em entre~
viSta- á imprensa, o----.-.praZOd3COriiiJ)Ção" neste País, corrupção que está sendo feita aí à mancheia! ...

O Sr~ Paulo BrQssard- Que, aliás, é uma das instituições que maior progresso tem acusado neste País, exatamente a corrupção.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Perfeitamente! ... pelo Governo Fe·
deral e pelos governos dos Estados, com uma política de clientela desenfreada, grassando o empreguismo que leva à insolvência e à fa[ência os Estados
brasileiros que vivem de mãos estendidas pedindo empréstimos inten'los e ex~
ternos para sobreviver! ~ a verdade! Apenas para ilustrar: no meu Estado, a
Paraíba, havia apenas 20 procuradores ganhando duzentos mil cruzeiros, por
mês, hoje somam 100 ou t 50, porque o Sr. GOvernador do Estado, onde há
um advogado do PM DB~ oferece a vantagem co-rno prêmio pela adesão.
O Sr. Paulo Brássard .....:.. Piocuram o quê?

O SR. ,HU.MBERIO LUCENA- .Procu~am, nobre Senador,justamenie-_degTadar a vida púbfiCa brasileira; procurain cada vez mais conspurcar os
nQ$SOS costume~. l}_l,!.m çlaro propósito de marcharmos para urna democracia
em que só os candidatos oficiais podem ganhar as eleições.
O Sr. Paulo Brossard -

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Leite --Cha~'es - Púmlte V-. Ex', agora, um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, pela ordem, o nobre Senador
Paulo ~rossard. Em seguida concederei o aparte a_V. Ex'

o-sr. Paulo Brossard- Nobre Senador, V. Ex' sabe que fui um dos
mai-ores opositores da situação que se decompôs em 1964. Pois bem. Hoje,
fazem-se coisas que naquele tempo não se faziam.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O depoimento de V. Ex•, nobre Senador, ê um depoimento de um patriota e V. Ex+ tem toda a razão, o MovimentO de 1964, segundo dizem, foi feito para combater, entre outras coisas ...
O Sr. f_a_ujo Brossard - _A corrupção!

O SR. HUMBERTÓ-tUCENÃ-- ... a corrupção.
- O Sr.

Lá:~ro Barboza - Em nÔme da moralidade.

O.SR. HUMBERTO LUCENA- Pois bem, antes de 1964 ningu~m conheCia- rriordomía nõ Brasil, -ã não ser" Pára 0-Pr"esidente da República e para
os governaaores. Hoje, a mordomia é -reg'ra geral: ein- cada Ministério há de
20 a 30 titUlares de cargos- públicos com mordomia paga pela Nação, sem
cOnlãTã ·morâolniã~das einpresas estatais, das entidades de economia mista.
-

--

--

-

O _Sr.- 'e_it~ Chaves -:- ,_~e_rlnit~ V, Ex~ u,m aparte_?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senador. Pediria
apenas que V. Ex• fosse breve porque terei que concluir o meu pronunciamento- erri atendimento- à Mesa-, já qUe ·a- meu tempo está 6;gõ"tadõ.

O Sr. Leúe Cha1·es- Serei breve, rlobre Senad~r. Como V. EX•, participei dos entendimentos da noite em que surgiu este nosso projeto da Lei das
Inelegibilidades e ele se confirmou com a promessa solene do nobre Líder do
Go.vçrno,_Q_Sr. Senador Nilo Coelho, de que ele seria intoC'.lvel e que o Presidente da República o sancionaria tal qual nós o ajustáramos aqui. A mesma
coisa fora dita pelo nobre Presidente Jos_éSarney, a mim pessoalmente e, com
mais ênfase, pelo nobre S.enador Murilo Badaró, o qual jurou inclusive nestes
termos: "Chaves, _eu juro em nome da minha pobreza franciscana.'' Uma
pobreza pelo menos conhec~da _que é a pobreza de votos com que ele chegou
aqui, porqUe-ele é Senador indireto. Mas veja V. Ex• que nem o juramento
dos Líderes_do Goyerno- juramento público assegurado ao nosso Partido
...._ é-objeto de qualquer c-onsideração. E para minha surpresa V. Ex• como eu
chegávamos nesse ínstante d_o Itanlaraty onde tivemos um almoço, e o Senador Sarney ao meu lado foi por mim inquirido acerca desse projeto. Ele disse
que o ignorava totalmente e que isso não era da alçada dele, quando eu vejo
na mensagem a informação do_Presidente João Baptista Figueiredo de que
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ela era feita a pedido pre6isãrilente do Presidente do PDSl Então,.que respeito
podem merecer esses Senhores, Sr. Presidente~ a continuar dessa forma? Que
diálogo podemos ter com o Partido do Governo?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. Ex• por mais essa
intervenção.
Sr. Presiderite, dirijo-me agora, de modo especial, a V. Ex•. chamando a
sua atenção para as palavras que vou proferir
Tenho para mim que V. Ex• do alto de sUa autoridade de Presidente do
Congresso Nacional não deveria receber o projeto go_vernamental, porque é
um projeto flagrantemente inconstítucional. Sabe .V. Ex• que o noSS() Regimento estabelece tal dispositivo; seiião vej~mos. Incoristitucion~l, por quê?
Diz o art. 152, da Constituição:
••A organização e -o funciõilarnCniO dos pàrtídos· políticos, de
acordo com o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal."
Ora, a lei federal no caso é a Lei Orgânica dos Pãftid-os Políticos que estabelece, em capítulo próprio, a fusão.e a incorPoração dos Partidos PoJíticos. O PMDB e o PP nada mais fizeram senão cumprir rigorosamente o que
está na Constituição, e na Lei Orgânica dos Partidos PO!íÜcos e mais dq_ que
isso: o· que está na instrUÇão baixada pC!o -Tribunal Superior Eleitoral a _respeito da matéria. Tanto assim que, apesar das pressões indiretas sobre o Tribunal Superior Eleitoral, do noticiârio alarmante que precedeu o julgamento
do processo de representação do Procurador-Geral da República contra .a lncorporação do PP ao PMDB, aquela calenda corte, por expressiva maioria,
julgou constitucional e legal a incorporação do PP ao ~MDB_. _Por conseguinte, nós cumprimos rigorosamente a Constituição e_ a Lei e t;t_~o J possível, Sr.
PreSidente, que a essa altura, depois _da incorpnração feita, indusive sob o império de um diploma legal em vigqr, alterado "apenas pela Emenda Badaró
que passou a exigir trinta dias, apenas) para que os descontentes do PP e do
PMDB se desligassem para outro Partido, sejamos surpreendidos, posteriormente, por uma lei nova que quer justamente reabrir aquele prazo que se jâ
havia exaurido.
Ora, Sr. Presidente, como pode ser isso se o pia:zo··ae trinta dias jã passou? Então por que começar· o prazo de novo? QUem foi descontente com incorporação do PP ao PMDB já saiu, aproveitando os trinta ~ia~~ .Agora o que
se pretende é criar um prazo de seis meses para forçar a coaçãó do Governo
Federal, do Governo Estadual sobre os correligionários do PP e do PMDB,
coação de ordem moral, de ordem política e de ordem-económica;· para que o
PDS possa, aqui e ali colher mais alguns adeptos.
Mas) Sr. Presidente, a mim· me parece que esse dispositivo só se ·deveria
aplicar às -novas incorporações, de agora por diante, itão à Incorpor-aÇão do
PP ao PMDB.
Por outro lado, o art. I 53 da Constituição estabelece, ilo § 111:
"Todos são iguais perante a lei..."
Por que só se reabrir o prazo de filiação para os-·descontentis com a incorporação? Por qUe não se estender este prazo a todos os Partidos indistintamente, num substitutivo de orderri geral que dê lugar a que todos os descontentes, antes das eleições, se reposicionem? Aqui mesmo neste Sefiado, na Câmara, nós conhecemos parlamentares do PDS insatisfeitos no seu Partido e
que se aproveitariam de um prazo como este para faz~rem novas opções_p_~r
tidárias. Mas, a questão é que o que se pretende é esvaziar a incorPoração-do
PP ao PMDB! É penalizar a incorporação do PP ao PMDB. É uma vingança
torpe; já que não conseguiram que a Justiça a derrubasse então estão enveredando pelos caminhos dos casufsmos.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Exf uiri aPãrte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Um momento, nobre Senador Benedito Ferreira.
Nobre Líder, o tempo de V. Ext- está praticamente pelo dobro. ~?rta~to,
pediria a V. Ex• que não aceitasse mais apartes~ porq~e me coristrange imenso
que eu tenha, como Presidente, de limitar o tempo do Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Só ouvirefo àparte do nobre Senador Benedito Ferreira e o do nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Benedito Ferreira- O que me preocupa, sendo V. Ex• um eminente jurista e com a responsabilidade de Líder dos Partidos incorporados, no caso, hoje, do PMDB nesta Casa, é esse prejulgamento de V. Ex• quanto aos
seus pares e seus correligíoõ.ãrios. Se não estão descontentes, V. Ex• disse que
todos os descontentes deixaram, a aceitarem a corrupção, como V. Ex' acusa
formalmente o Governo de pretender corrompê-los, não creio que eles seriam
dignos de ser pares de V. Ex• Com essa manifestação, V. Ex•, sem ter apresentado, e nem poderia fazê-lo porque parece que a mensagem está cheg:;!.ndo, V.
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Ex• prejulga, sem apresentar uma emenda ou sem prometer um substitutivo
em ampliando as possibílidades, porque essa abertura atinge também outros
Partidos. Mas V. Ex•, em um julgamento fulminante, radical, intolerante
para com os seus pares nesta ·casa, generalizando, estigmatizando toda a classe política de um modo geral, como se nem Poder Legislativo tivéssemos, que
nos permitisse apresentar emenda ou substitutivo, e V. Ex• mesmo pod.eria
fazê-lo, modificando essa mensagem qu~ V. Ex' julga iníqua. Eu não vejo
obscenidade nenhuma, sobretudo par~indo d.e V. Ex•s, que ontem clamavam
contra a ·camisa-dC-força.do bipartidarismo. Hoje, estamos aí lutando, o pr6prío Governo, paradoxalmente, Ontem acusado de submeter-nos a uma
camisa-de-força, hoje preocupado em fortalecer e criar condições para os peqUenos partidOs, Ou ch.amados paftidOs."nã.nicos. No entanto, o que eu percebo? V. Ex•, que se tem -cai-ad.erizado cOmO um liberal nesta Casa, numa atitude de intolerância tõtal,já prejulgando os-seus pares como factíveis de aceitarem uma possível vantagem e bandearem-s~ para o Partido do Governo, uma
vez que desconteptes eles não. estão. Se.. V. Ex.• tem certeza que todos os descOntentes deixaram o" PMDB e o PP eu não vejo por que sonegar-lhes esse teste e esta oportunid-ade que r-epresentará est~ projeto de lei aprovado da forma
q_ue ele vem ou e"mendado pela brilhante inteligência de V. Ext- De qualquer
forma, eu reitero a minha afirmação. Admira-me e .causa realmente espécieque V. Ex•, aquele que clamava ontem, como muitos outros pares de V. Ex'",
contra a chamada camisa-de-força, hoje queira e lute por ela da forma que
vem fazendo. Muito obrigado a V,_ Ex'"
O SR. HUMBERTO LUCENA - A mim me parece, nobre Senador,
que, realmente, quem ficou insatisfeito com a incorporação dos dois Partidos
jâ deixou o PP ou o PMDB; aproveitou o prazo de trinta dias. Evidentemente, isso é incontestável. Quando me refirO à corrupção, falo na pressão que só
o Governo tem poderes para fazer junto a correlígionáriOs do PP e do
PMDB. No Centro-Sul do País, que é uma região mais próspera, mais desenvolvida, a colheita será mínima. Mas V. Ex• não desconhece a pobreza das regiõeS subdesenvolvidas deste País. Não há descontentes e inconformados,
mas há necessitados, e muitos desses necessitados fraquejam diante das oferendas do Governo; de um emprego para um filho, de um emprego para um
genro, e não é um emprego modesto; é um emprego de marajá; de um empréstimo para uma pequena ou média empresa no Banco do Estado, a juros módicos e a prazo a perder de vista, quando não de uma doação em dinheiro,
porque o poder e.conôrnico do PDS e do Governo é imenso. Essa é que a verdade incontestável. E é isto que se quer fazer durante os seis meses, até agosto; nã,o é outra coisa, não.
Por outro lado fique V. Ext- tranqüilo. Nós vamos apresentar esse substitutivo, se por acaso o Presidente do Congresso receber o projeto que, neste
momento, estou inquinando de inconstitucional.
E antes de conceder o aparte final ao Senador Paulo Brossard, eu chama--ria ainda a atenção do Sr. Presidente Jarbas Passarinho para o disposto no§
J9 do art. 153 da Constituição Federal que diz:
"Art. 153. -·····-··························-··········
•••
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§ 39 A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisajUlgada."
Ora, não há o negar que o PP e o PMDB, a esta altura, têm um direito
adquirido, qual seja o do esgotamento do prazo de 30 dias. Esse prazo terminou. Então, todo e qualquer prazo novo só poderã ser levado em conta para a
incorporação de outros partidos, que não a do PP ao PMDB.
Por outro lado, o ato jurídico perfeito estã aí; a convenção conjunta do
PP e do PMDB._que etegeu o novo Diretódo Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileii-0." Por consegUinte, é insofismável que esse projetO é flagrantemente ln-constitucional e como tal não deve ser recebido pela
Mesa do Congresso Nacional.
OuçO com muita honra o. nOb!-e SeÍlador Pãulo B.rOssard.
O Sr. Paulo Brossard- O que me parece particularmente grave é que o
PM DB continua sendo tratado como se fosse composto de inimigos do Brasil, pelo Governo. Isto é o que me parece particularmente grave. Nós não fazemos parte da comunhão nacional, nós faúmoS paáe.de uma parte suspeita
do Brasil. Como se fôssemos estrangeiros~ como se não participáSsemos da
sociedade brasileira. Ess~ é o tratamento que o Governo do País dá à Oposição, neste País.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• tem toda razão. A propósito
lembro a afirmação do ex-Presidente Geisel, qüe nos chamou de .. inimigos do
Brasil", qu3ndo apenas somos adversários do Governo; somos apenas opositores ao regime que aí está, pois o que nós queremos para o Brasil é uma democracía plena, de caráter representativo e popular.
O Sr. Benedito Ferreira -·v. Ex• me permite uma ligeira observação'?
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Vai depender da benevolência do Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A benevolência em favor
de uns é a violência contra os outros. Há oiad6res inscritos qUe me pressionam para falar, o tempo é inCàinpressível. se nós ficãrmos dando oportunida-de a que um orador possa passar pelo dobro do tempo que lhe é permitido e
através de apartes ainda triplicar essa oportuniâãde de falar, eu estou prejuâicando o restante da lista. Por isso, peÇo ao -iiObri:-Lldei-- que- iiâ-0 -r-eceba rrlais
apartes.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Lamento não poder conceder o aparte ao nobre Senador Benedito Ferrdia qUe, no entarito, poderá, em outra
oportunidade, fazer outras considerações da tribuna.
O Sr. Benedito Ferreira --Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, Sr. Presidente, não fica apenas
na reabertura de prazos para os descontentes com a incorporação o projeto
do Governo. Vai além: ·contém urna inovação'irtifá:nte, de-uma ihcoeiência
sem igual -extingue o voto de legenda. E por que suprime o voto de legenda? Porque a legenda do PDS não vale nada, o povo não quer saber de PDS.
O povo quer votar na legenda do PMDB. Há muitos braslleiros, em todos os
Estados, que não querem sufragar determinados candidatos, mas Votam no
PM DB, como um protesto contra o estado de coisas que aí está. Pois bein,
mais uma punição às oposições braslleir"as: o voto ·de legenda Dão poderá serutilizado pelo eleitor, sob pena de nulidade.
O Sr. Paulo Brossard- É para fortalecer os partidos ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- E quais são as legendas de que o Governo tem medo? As legendas da Oposição: PM DB, PT, PTB, PDT, partidos
da Oposição.
Enquanto isso, na mensagem que encaminhou ao Congresso Nacional,
instituindo a VinCulação total dos votos, justificou-se o Governo dizendo que
pretendia prestigiar, ·valoriZar os pãrtidos políticos, os novos partidos que estavam em organização. Então, sãO dois PeSos e duas medidas._
Não, o qUe se quer realmente é massacrar a Oposição; é deixar os partidos de Oposição c-seus Candidatos no canto da parede, numa situação sem
igual.
Tanto assim, que na próxima semana voltard U tribuna para -denunciar a
demora na reformulação da Lei Falcão, que é fundamental para a democracia, para que tenhamos di{eíto ao- acesso ·ao !-âdio e à televis_ão; para que possamos fazer o grande debate perante o povo brasileiro, mostrando-lhe as mazelas deste Governo c deste regime.
Mais do que isso, Sr. Presidente, o que se pretende vergonhosa e despudoradamente não é apenas manter a Lei Falcão, é criar a prápagarlda paga
para estimular os abusos do poder económico ...
O Sr. Paulo Brossard --O império do poder econômico.
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... dos milionãrios, dos homens de
dinheiro.

O Sr. Paulo Brossard -

DOs ni:gocístas.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Neste instante, eu me volto para o
Presidente Jarbas Passarinho, para me congratular com a entrevista corãjosa
de S. Ex', discordando frontalmente dessa opinião ebi.itida pOr alguns setores
do Governo.
Sr. Presidente, Srs. senadOres, ao terminar estas palavras, quero fazer
desta tribuna, em nome do PM DB, uma advertência ao Senhor Presidente da
República: Sua Excelência é o responsável pela radicalização do processo
político brasileiro ...
O Sr. Paulo Brossard- Muito bem!
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sua Excelência suprimiu todas as
possibilidades de diálogo com _o meio político. O Sr. Paulo Brossard- Muito bem!
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não sei o que se esconde nas intenções de -sua Excelência ...

O SI-. Paulo Brossard- Muito bem!
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... mas projetas como este não levarão senão a um crescente passionalismo dentro e fora do Congresso Nacio- na!.
O Sr. Pau/O Brossard- Muito bem!
O SR. HUMBERTO LUCENA- Nós, por mais seremos que sejamos,
não podemos ficar tranqUilos, estamos perplexos, revoltados e profUnda-mente decepcionados com esta posição antidemocrãtíCa, prepotente~ ditatorial,
contra o povo e contra o Brasil. (Muito bem! Muito bem.' Palmas!)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 17-3-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Para uma explicação pessoal.)- Sr.
Pi'Csiderite,- Srs. Senadores.
Realmente, corno Líder do ex-:-MDB na Câmara dos Deputados e, depois, comO Vice-Líder do MDB na Câmara e hoje corno Líder do PMDB no
Sei1ado, Sempre me bãH pa{a que o meu Partido elaborasse um projeto alternativo para o Brasil.
O nobre Senador Roberto Saturnino foi um dos entusiastas da idéia. Encontramos sempre dificuldades, que eram naturais, diante da heterogeneidade da agremiação a que pertencíamos.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo dizer neste instante, pelo
que me informa o nobre Presidente Ulysses Guimarães,_ que há um grupo de
trabalho designado por S. Ex', qt.ie -Se eitconti-a em São Paulo cuidando, com
todo informe da elaboração desse projeto alternativo do PMDB para oBra~
sil, QUe contará com ã-cOnLdbulçãó de ienonlados técniCoS e inteleCtuais qui:,
inclusive, mílitam na Universidade de São Paulo.
Ouvi, atentamente, as --pãia;ras do Senado.r Roberto Saturnino. Nesta
hora, como Líder da Bancada do PMDB, no Senado, só tenho a lamentar o
desligamento de S. Ex• das nossas fileiras, enaltecendo a sua personalidade e
prescultando-lhe nossos agradecímentoS pelos valiosos serViços que prestou
não só ao PMD-B, como-à ca-usa democráiicã-brasíleira.
O Sr. Paulo Brossard- Milito bem!
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso deixar de registrar nos Anais a minha estranhe:t.a pela forma contundente com que o nobre Senador Roberto Saturnino se
referfl.i-_ao -Govenro do Estad-O do Rio de Janeiro, poi-que, -se não me falha a
memória, S. EX'- -a quein rendO as maiores homenagens pela sua inteligência, pelo seu talento, pela sua cultura- foi eleito Senador, em 1974 sob alegenda do ex-Movimento Democrático Bnisileiro com o apoio ostensivo do
então Governador_ Cl_lagas_Freitas e de todos os seus correligiOnários.
O Sr. Roberto Satutnino- Desculpe, nobre Senador. A eleição foi pro~
cessada_s_eparadamente. Fui eleito só pelo antigo Estado do Rio e não recebi
nenhum apoio e nem tive qualquer ligação do Sr. Chagas Freitas. V. Ex• se
equivoca meu grupo se ligava ao grupo do então Senador Amaral Peixoto.

O SR. HUM1fERTOLVCENA- Do antigo Estado do Rio de Janeiro.
Só uma retificação.

O Sr. Roberto Saturnino -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas há fotografias de V. Ex• ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço que não sejam dados
mais apartes. já que o orador está com a palavra para explicação pessoal.
O SR. HUMBERTO LUC EN A- ... na imprensa, ao lado do Governador Chagas Freitas e de outros correligicinârios do MDB do então Estado da
Guanabara. Depois me lembro também, já que V. Ex• trouxe à b:lila este assunto, para nós desagradável, de que houve um acordo no Rio de Janeiro,
concluído com a concordância de V_- Ex•. do Se-nador Nelson Carneiro e -do
Senador Amaral Peixoto, sob a fiança do então Deputado TancrC:do Neves
com o Governador Chagas Freitas. Tudo isto é incontestável.
Mas o que acentuo também -é que V. Ex', que hoje traz ao Pleitãrio do
Senado a denúncia das corrupções no. Rio de Janeiro, e nos adverte para que
sejamos mais moderados ao acusar o Governo Federal de corrupto, não tenha antes, quando pertencia ao MDB; do qual fazía parte o Sr. ChagaS Frei.:
tas, o Sr. Miro Teixeira e todos os seus cç:>rreligionãri_os, não Úmha antes feito
da tribuna do Senadq qualquer denúncia nes$e sentido.
Esta é a verdade que não poderia deixar de ser enfatizada no momento
em que, com todo respeito, lamento a decisão de V. Ex• de deixar nossa Bancada.
Renovo mais uma vez os agradecimentos de toda a nossa Bancada pelo
seu inestimável concurso, não só ao PMDB, corno à luta pela redemocratização do País.
Era o_ gue tinha a diz~r~ (Mu_itg_bem/)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE: LINS NA
SESSÃO DE 17-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO-POSTERIORMENTE:
O SR. JOSf: LINS (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias, o nobre Senador Humberto Lucena fez referência a fatos ocorridos na cidade de Aiãgoinhas, no Estado da Paraíba. Acusa S. Ex•
ao Governo de agir, policialescamente, contra vereadores do PMDB, naquera
cidade.
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Recebi, Sr. Presidente, uma carta que foi dirigida pelo Cht!fe de Gabinete
do Ministério da Justiça, relatando o que, realmente, ocorreu naquela cidade.
Vê-se, desse relato, que a Oposição é sempre expedida no sentido da exploração da versão embora nem sempre se comprometa com os fatos. Por outro lado, nós, da situação, quase sempre nos confiamos na pfevalência da verdade, esquecidos de que, muitas vezes, a versão pode trazer sérios prejuízos
embora apenas algum tempo.
Passo a ler, Sr. Presidente, a informação que me chegou às mãos, e que
vem assinado pelo Sr. Euclides Pereira de Mendonça, do Gabinete do Ministério da Justiça:
Of.GM/SA/0232
Brasília, em 17 de março de 1982
Senhor Senador
Relativamente aos episódios denunciados pelo Senhor Senador
Humberto Lucena e concernentes a AlagoinhasjPB, tenho a honra
de informar que este Gabinete, em contiitO telefônico diretamente
com o eminente Governador Tarcísio Butity, apurou o_ seguinte:
I) A Câmara Municipal daquela Cidade, em que o PDS é majoritãrlo, funciona no prédio da Prefeitura e, durante à noite, ele-
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mentes do PM DB ergueram uma parede separando o plenário das
outras dependências;
2) O Prefeito, do Partido Democrático Social, fez demolir a
parede construída sem autorização e pediu garantias policiais para
S:uã si!gürança e para evitar-repetição do fato, no que foi prontamente alendido pelo Senhor Governador.
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de alta estima e distinta constder.:.ção, - Euclides Pereira de
Mendonca, Chefe do Gabinete.
Com se vê, Sr. Presidente, não houve nenhuma agressão policial da parte
do Governo, contra os vereadores do PMDB; ao contrário houve a desoras, a
prática de um ato arbitrário, por esses mesmos vereadores, tendo a prefeitura,
simplesmente, adotado as providências necessárias para garantir" o furicíoria.rnento dos seus trabalhos. Não se com_eteu qualquer arbitrariedade; não houve qualquer precipitação das autoridades, que agiram, pura e unicamente,
com o objetivo de manter a ordem e garantir o no_rmal funcjonamento da prefeitura e da câmara municipal.
Er_a ~,_ __ que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
I• REUNIÃO, REALIZADA EM II DE MARÇO DE 1982
Às dez horas do dia onze de março de mil noy_ecentos e oitenta e dois, na
Sala de Reuniões da ComiSsão, presentes os Senhores Senadores Aderbal lurema - Presidente, João Calmon, Gabriel Hermes, João Lúcio e Lomanto
Júnior, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Sarney, EuniCe Michiles, Franco Montoro e Gastão Müller,
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da Reunião anterior, que ê dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente solicita ao Senador João Calmon que _
assuma a Presidência para que possa relatar os seguintes Projetes:
Projetas de Lei da Câmara n9 125, de 1981, que .. autoriza a doação, à Sociedade Brasileir\f de Geografia, do domínio útil do terreno que mencíoria, situado no Município e Estado do Rio de Janeiro".

Parecer: favorável.
COnclusão: aprovação do Parecer; e,
Projeto de Lei da Câmara nç 132, de 1981, que "autoriza a doação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte de imóvel situado no Município
de Natal, Estado do Rio Grande dQ Norte".
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do Parecer.
Reassuõi.ináO -a Presidência, o sennor Presidente, registra o falecimento
do Senador Adalberto Sena, consignando em Ata, Voto de Profundo Pesar
pelo ocorrido, fato que será comunicado em telegrama de condolências à
família de extínto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Sergio da Fonsecit Bragã, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que,
Hda e_ aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA I• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE
1982.
1.1 - COMUNICAÇ0ES DA PRESIDllNCIA
- Inexistência de quorum para a abertUra da sessão.
- Designação da Ordem do dia da próxiriia-sessão. Encerr3mento.
1.2 -

EXPEDIENTE DESPACHADO

1.2.1 --Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
Projeto de Lei da Câmara n• 2lí/81 {o• 1.128-B/79, na origem).
Projeto de Decreto Legislativo n• 4/81 (n' 74-B/80, na Câmara dos
Deputados), Projeto de Lei do Senado n•t88f79, Projeto de Lei da Câmara n• 20/78 (n• 1.725-D/73, na Casa de origem), Projetos de Lei do Senado
n•s. 217 j80- Complementar, 256/80 e 122/81.

1.2.2. -

Projetos de lei

- Projeto de Lei do Senado n9 23/82-Complementar, do Senador
Nelson Carneiro, que isenta de tributos e taxas, inclusive estaduais e municipais, as transmissões imobiliârias que especifica.

___;_·Projeto de "Lei dO Senado n9 24í8i, do Senado-r Pedro Simon, que
acrescenta letra ao item II e modifica ·a redação do item III do art. 89 da
Lei n9 5.107, de 13-9-66, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço (FGTS).
2-

MESA DIRETORA

3 - LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS
4-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 1' REUNIÃO, EM 19 DE MARÇO DE 1982
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDil:NCIA DO SR. JORGE KALUME

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

Nestas condições, vou ·encerrar a presente reunião, designando para a
sessão da próxima seg~nda-feira, a segllillte:
-

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Evandro
Carreira - Raimundo Parente - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho Alexandre Costa -Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio NunesAlmir Pinto -José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Martins
Filho- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutahy Magalhães·- João Calmon- Moacyr Dalla- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Henrique Santillo- Gastão MUller- José Fragelli- Mendes Canale
- Affonso Camargo- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir VargasPaulo Brossard.

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário o quorum mínimo regimental para a abertura da sessão.
Nos termos do§ 2• do art. 180 do Regimento Interno, o Expediente que
se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, iildependentemente de leitura.

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 114, DE 1981 COMPLEMENTAR

Votação, em turno único, do Projeto-de Lei da Câmara n9 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 dez~mbro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e dá
outras providências, tenc:lo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões: - de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
--de Finanças.
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2
PROJETO DE LEI DO SENADO N• !3, DE 1979
Votação, cm primeiici turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forma qtle especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das~ Comissões:
- de Constituição e J'ustiça, pela coristitucíonalidade e juridícidade;
- de Legislação Socíal. favorável;
-de Saúde, favorâvel; e
-de Finanças, favorável, com voto vencído dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 329, DE 1980
Votação, em primeiró turzio, 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 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; c
--de Finanças, favoráVel.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 164, DE !98I
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 Constituição e Justiça, pela constitucionalidade. juridicídade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que- apresenta; e
- de Educação e Cultura~ favorável ao su-bstitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 352, DE 1978
Votação, em primeiro tllirio;- do Projeto de Lei do Senadõ 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 Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, fav"orável.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 255, DE 1980
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíon3Iidade-e juiidicíd8.de;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 362, DE 1979

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Leí dO Seriado 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 FAVORÃVEIS;sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981. das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação SoCial;
- de Seniço Públíco Civil; e
- de Finanças.

8
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 309, DE 1979
Discussão, em primeiro turn-o, 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 Sen•iço Público Ci~·il, contrário; e

- de Ecofiomia, favorável, com as Emendas de n'?s 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82. do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 15 horas e 5 minutos.!

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§ 2• DQ ART.
180 DO REGIMENTO INTERNO
PARECERES ENCAMINHADOS À MESÀ:
PARECER N• 55, DE 1982
Da Comissão de Legi_~lação Social. Sobre o Projeto de Lei da
Câmara n9 26,~e 1981 (na origem, n'? 1.128-B, de 1979) que Hintroduz
alterações na Consolidaçã-o das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n9 5.452, de ]9 de maio de 1943, na parte referente à administr~_ção e __ ~. ele!~~~- ~!l!f!ic~.i~:·.
Relator: Senador Lenoír Vargas
A proposição em exame, originária da Câmara doS Deputados, objetiva
alterar, substancialmente, diversas normas da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à administração e às eleições sindicais.
}tes~midame.nte, o principal ponto visado é, segundo o Autor, a "ingerinCia ou atuação de autoridades governamentais" no processo eleitoral.
Nesse_sentidO, o pl'ojeto Simplesmente revoga os artigos 531-e 532 da Consolidação que dispõem sobre a competência do Mhiistério do Trabalho de expedir instruções sobre a~iriaiéria ou mesmo designar representante para presidir
a sessão eleitoral, quando," para isso, solíciúldo pelos integrantes das chapas
concorrentes.
A outra inovação cons1ste na n.xa-ção do "Día Nacional das Eleições Sindicais"- que recairia a_l9 de maio.
Em termoS teóricos ou doutrinários, poder:..se-ia dizer que a iriiciativa teria cabimento. Entretant_o, _a~ua ae!icaç~o prática só s~ria _possível num país
que contasse com um sindicãHs-nlO amadurecido, plenamente consciente de
que o crescimento coeso e proporcionado é que enseja a melhoria das condições de vida do trabalhador. Mas, a realidade é outra. Ainda estão bem
vívidas na nossa lembrança as graves perturbações da vida sindical causadas
pela pres~!_nça espúria de falsos Fderes ou de el_eJIIentos nQcivos no mo\'Ímento
simiical. Se no_s grandes cent~:os. já se ~onstata <l-~tência de uma verdadeira
representatividade das diretorías eleitas, nas cidades do interior, nos municípios mais afastados, ainda é 'incipiente o movimento sindical, faltando-lhes,
muitas vezes, até conhecimentos elementares da nossa legislação para que
possam processar as eleiçõeS oU -administrar, dentro dos princípios da tutela·
legal, as associações ou os sindicatos Constituídos.
Assim, a presença formal do Poder Público, quanto mais não seja para
presidir eleições,- soh}ente e quando convidado pela entidade sindical, como
prevê o artigo 531, é ainda uma necessidade em certas regiões ainda não suficientemente _conS:cientizadas do verdadeiro sindicalismo.
De resto, o projeto se reSs"eDte di!- diversas impropriedades. Basta ver que,
embora os dispositivos visados se dírijilm a toda e qualquer entidade sindical,
-istó é, repre.Sêiltãtivas das categorias econômicas e dos trabalhadores, as alte- rações visam, apenas, a estas últimas,
Ora, a redação proposta aO artigo 522, por exemplo, ao substituir a Assembléia Oerat pelo voto direto do "trabalhador" para a eleição da Diretoria
do Sindicato, deixa ao desamparo as entidades patronais ou das categorias
econômicas, que, como se Sabe, não são constituídas de trabalhadores mas de
empresâríos. O mes-mo defeito se verifica: na rCdação pretendida ao artigo

538.-

--

- "A diretoria _e o cons.elho ftscal serão constituídos de, no mínimo, três
me"mbros cada, eleitos pelo voto direto e secreto do trabalhador."
Fosse o projeto transformado em lei, as entidades sindicais das·categorias econômicas ficariam s~m- diretoria:- e sem conselho n~cal por falta de eleitores ...
Outra incongruência da proposição é a revogação tácita do§ {9 do artigo
522 que dispõe sobre a eleição do presidente pela diretoria, ficando a lei in aibis ao regular a matéria.
Finalmente, a unificação da data das eleições para o dia (9 de maio, segundo Ôbjetivo maior_ do projeto, também encerra outra Impropriedade.
Sendo a duálçãO-âOs man(}a~Os; d6J 3.rlos~ torna-se inviável a coincidência de dia para a renov-açãõ da diretOrla-e do conselho fiscal, pois, o reconhecimento dos sindicatos, ou seja a data da sua existência legal, verifica-se em épo-cas distintas. Ür<!, ~-~r~ajfógicq)estringir-se mandatos para que se pud_esse
efetivar-a inedida.
- --
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O projeto, assim, contém diversas falhas, não só de natureza formal,
quanto à técnica legislativa, mas, sobretudo, quanto ao seu mérito, especialmente aquela que exclui, do elenco das entidades sindicais, as entidades representativas das categorias econômicas.
Por esses motivos, nosso parecer é pela rejeição do projeto.
Sala das ComissõeS, 18 de março de 1982.- Raimundo Parente~ Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Gabriel Hermes- Aloyslo Chaves- José
Fragelli - Eunice Michíles.
PARECERES NoS 56 E 57, DE 198Z
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n'i' 4, de 1981 (n'i' 74-B, de
1980-CD), que "aproVa o texto do Acordo de Previdência Social entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o GOverno da República do Chile, concluído, a 10 de outubro de 1980"..
PARECER No 56, DE 198Z
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Mauro Benevides
Atendendo a preceito constitucional, o Senhor Presidente da República
encaminha ao Congresso Nacional o texto do Acordo de Previdência Social
concluído em Santiago do Chile a 10 de outubro de 1980, entre a República
Federativa do Brasil e a República do Chile.
Acompanha a matéria Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores.
O documento esdarece que "o ato internacional estabelece as normas gerais que orientarão o relacionamento dos doís países no campo da previdência e assistência sodal, assegurando aos nacionais de um e outro, residentes
no território da outra parte, os benefícios de seus sistemas previdênciãrios.
A intensificação de intercâmbio entre o Brasil e o Chile, com o conseqUente aumento no número de pessoas que se deslocam de um país para o outro com a finalidade de desenvolver atividades profissionais, recomenda sejam adotadas medidas capazes de manter essas pessoas ao amparo da legislação de seguro social, mormente à luz das perspectivas que se abrem para a
realização de projetas -conjuntos de desenvolvimento.
As entidades executoras do Acordo s_erão, no Brasil, o Ministério da Previdência e Assistência Social e, no Chile, o Ministêrio do Trabalho e Previdência Social, as quais se pautarão pelas disposições dos Ajustes Administrativos que complementarão o Acordo, ao estabelecer normas de carâter operativo.
A exemplo do que ocorre na maioria dos acordos desta natureza, as normas contidas no texto foram redigidas segundo os preceitos consagrados pelo
Direito Internacional Públiç:o, preservada a soberania de cada signatário e
observada a reciprocidade de tratamento.
No que concerne a esta Comissão Cxàminar, naaa-ha que possa ser oposto ao Acordo em pauta, razão por que somos pela sua aprovação, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo n9 4, de 1981.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1981.- Luiz Viana, Presidente ........
Mauro Benevides, Relator- Roberto Saturnino- Bernardino Viaiza-=--Amaral Peixoto- Aloysio Chaves- Lourival Baptista- Nelson Carneiro- Paulo Brossard.
PARECER N• 57, DE 198Z
Da Comissão de Legislação Social
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texto estâ-vazado df::ntro das normas gerais-do Direito Internacional, já. consagradas, onde a soberania e a reciprocidade de tratamento são reservadas.
Nada havendo que possa ser oposto ao Acordo em pauta, somos pela
sua aprovação, nos termós do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 4, de 1981.
Sala das Comissões, 18 de março de 1982. --Raimundo Parente, Presidente- Gabriel Hermes, Relator- Aloysio Chaves- Eunice Michiles- Lenoir Vargas - José Fragelli.
PARECERES N•s 58, 59 E 60, DE 198Z
Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 188, de 1979, que Hacrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviçou.
PARECER No SS, DE 198Z
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Franco Montoro
Com o Projeto que passamos a examinar, de autoria do nobre Senador
Orestes Quén5ia, pretende-se assegurar em termos definitivos, ao empregado
optante, os depósitos que pertencem à sua conta no Fundo de Garantia do
Tempo de ServiçO, tenham sido, ou não, regularmente recolhidos pela empresa empregadora.
Torna-se Clara, no Projeto, a inteira respt:mSãbitidade jurídica do Fundo
pelos valores totais que, por força da lei, deviam - e eventualmente não estão - depositados na conta vinculada do empregado.
Para lograr tal objetívo, o Autof propõe o acréscimo de parâgrafo ao art.
19 da -Lei n' 5.107/66, o que lhe daria o seguinte conteúdo:
..Art. 19. (Vigente.) A empresa que não realizar os depósitos
previstos nesta lei, dentro dos prazos nela prescritos, responderã
pela correção monetâria e pela capitalização dos juros na forma do
artigo 4'i', suj(:ítando-se ainda, ~xcetuada a hipótese do artigo 69, às
multaS estabelecidas na legislaÇão do Iniposto de Renda."
Parágrafo único. (Proposta pelo projeto.) Os saques e movimentações autorizados nesta lei, bem como todos os direitos assegurados ao empregado optante, independerão da regularidade dos depó~itos por parte da empresa, cabendo ao Fundo a responsabilidade
pela pontualidade das parcelas devidas."
Registra Um trecho da Justificação do Projeto:
"Não é raro acontecer, como muitas vezes se tem verificado,
que o trabalhador, na hora de saque, vem a saber que o empregador
não depositou as quantias devidas em sua conta e até jã faliu. Ele,
trabalhador, não terã então, porque a lei não cuidou disto, qualquer
direito assegurado."
Cõmo se verifica, a pro-posição ê de inteira procedência e, em boa técnica
legislativa, supre omissão legal. Plenamente jurídica, porque corresponde à
estruturação do nosso Díieito, a proposta se harmoniza, igualmente, com a
nossa Constituição.
Isto PoSto~-- oPino pela aprovaçãO do Projeto, inclusive em relação ao
mérito.
-Sala das ComiSsões, em 14 de maio de 1980.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Franco Montoro, Relator- Nelson Carneiro- Murilo Badaró
- Cunha Lima - Aloysio Chaves - He/v(dio Nunes - Aderbal JuremaMoacyr Da/la - Tancredo Neves.

Relator: Senador Gabriel Hermes
Atendendo ao disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, o
Senhor Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo de Previdência Social, concluído em Santiago, a lO de
outubro de 1980 entre o Governo do Brasil e do Chile.
Acompanha a matéria, Exposição de Motivos elaborada pelo Ministro
das Relações Exteriores, onde o Senhor Ministro ressalta que "o referido ato
internacional estabelece as normas gerais que orientarão o relacionamento
dos dois países no campo da previdência social, assegurando aos nacionais de
um e outro, residentes no território da outra parte, os beneFícios de seus sistemas previdenciârios".
A intensíficação do intercâmbio entre o Brasil e o Chile,_ com o conseqUente aumento no número de pessoas que se deslocam de um país para o outro com a finalidade de desenvolver atiVidades profissionais, recomenda sejam adota.das medidas capa~es de manter essas pessoas ao amparo da legislação de seguro social, mormente à luz das perspectivas qUe se abrem para a
realização de projetas conjuntos de desenvolvimento. _
No que compete ao exame por esta Comissão, entendemos ser de grande
valia o presente Acordo, face à necessidade de se estabelecer normas que regulem as relações entre os dois países, em matéria de PfCvídênda Social. Seu

PARECER N• 59, DE 198Z
Da Comissão de Legislação Social

Relatara: Senadora Eunice Michiles
Prppõe o ilustre Senador Orestes Quércia o acréscimo de parãgrafo úni~
co ao artigo 19 da Lei no 5.107/66, que instituiu o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, com a seguinte redação:
"Parágrafo úriico. Os saques e movimentações autorizados
nesta lei, bem como todos os direitos assegurados ao empregado optante, independerão 1ia regularidade dos depósitos por parte da empresa,-cabendo aO Fundo a resPonsabilidade pela pontualidade das
parcelas devidas."
A motivação do projeto; expressa na "Justificação" do Autor, estã na
circunstância de que, apesar dos instrumentos legais que penalizam as empresas inadirnplentes com o Fu_ndo de Garantia, continuam a se suceder casos
em que os depósitos nãó são realizados nas contas vinculadas em evidente
prejuízo para os empregados.
Ora, é sabido que, diferentemente da Previdência Social, em que a falta
de pagamento da contribuição não é fato r impeditivo da concessão de benefí-
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cios, no -sistema do Fundo de Garantia, tal fato é fundamental para a movi ..
mentação da conta vinculada.
Por isso que o projeto, visando a proteger o economicamente mais fraco,
quer atribuir ao Fundo a responsabilidade do pagamento, independentemenw
te da existência de numerário nas-referidas contas.
Em que pese a nossa simpatia pela medida, ela nos parece totalmente inviável à luz dos preceitos que regem o sistema do FGTS.
Cabe, inicialmente, ponderar que, sendo o Banco Nacional da Habitação um mero gestor do Fundo de Garantia, iilcumbe-lhe apenas aplicar os
recur~os colocados à sua disposição, devolvendo-os às contas vinculadas
acrescidos dos juros e da correção monetãría. Desse modo, os depósitos não
constituem receita daquele Banco, não se podendo, assiin,- responsabilizá-lo
pelas importâncias que deixa-ram- de ·ser recolhidas pelas empresas.
Não há, portanto, em relação ao Fundo de Garantia, condições de se estabelecer a sistemãtica do projeto, adotada pela Previdência SOdal. Para esta,
as contribuições constituem a sua principal receita, enQUanto que, ·par-a o
FGTS, os depósitos pertencem aos titulares- das contas, ou seja, aos empregados optantes e às empresas quanto às contas dos não optantes.

Sendo assim, para que um empregadO PoSsa iriõvimentar ou sacar valores de sua conta vinculada, indispensâvel, até por um pressuposto lógico, que
tenha havido depósitos, pois dinheiro não tem geração espontânea. Atribuirse ao BNH. ao banco depositário ou a qualquer terceiro, alheio à relação jurídica do empregado e seu empregador, a responsabilidade de suprir a conta do
numerário não depOsitado pela empresa inadimplente, não nos parece, sequer, razoável, ainda que invocadas razões de interesse social.
O que realmente cumpre fazer é agilizar os mecanismos jã existentes na
lei, que visam à prõteÇão do empregado. Raro ê aquele que tem conhecimento do montante depositado em sua conta. No entanto, os bancos depositários
estão obrigados a fornecer, trimestralmente, o extrato das contas, podendo o
interessado requerê-lo até mensalmente. Do_ mesmo modo, pode o BNH exercitar perfeito contrôle do movimento dos depósitos, vez que os bancos são
obrigados, também, a prestar conta do dinheiro recebido das empresas.
Nestas condições, apesar do inegâvel iriteresse social de que se reveste o
projeto, somos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, lO de setembro de 1981.- Humberto Lucena. Presidente em exercício- Eunice Michi/es~_Relator- Aloysio Chaves::--_ Almir
Pi~to - José Fragelll- ArnO Damiani.
PARECER N' 60, DE 1982
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Martins Filho
0- Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador- Qi-este~;Quéreia, tem
por escopo acrescentar dispositiVo à Lei n9 5:107, de 1966, que criáu o Fundo
de Garantia do Tempo de ServiÇo.
Na Comissão de Co-nstituiçãO e Ju~tiça, obtev~ a medid3: parecer pela
constitucionalidade, juridicidade e, quanto ao mérito, pela aprOvação.
A Comissão de Legislacão Social, entretanto, após detido exaine dã ffiatéria:, pronunciOu-se pela sua rejeição, não obstante o interesse social qÜe a
providência poderia trazer em seu bojo.
Cabe-nos a anâlise da proposição sob à prisma concernente-àS fulanÇás
públicas.
Corno jã registrou a douta Comissão de Le_gislação Social, a alteração
proposta torna-se inviável face à própria sistemática que preside o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
COm- efeito, sugeie 6 projeto que os saques e movimentos ãutori:Zã.<;l_os do
FGTS correspondam, sempre, a todos os direitos isseguradÕs ao empregado
optante, independentemente da regularidade dos depósitOs à- cãrgo dit empresa.
Ora, tal procedimento contlíta com o -sisteri1~ de corltas villCUI3.da_S~ p~= soais geridas pelo Banco Nacional da Habitação._
Somente a existência de depósito por parte do_einl:,-regãdõr, a CUjo valor
são acrescidos juros e correção monetária, torna poSsível a movimentaÇão da
conta pelo empregado optante.
Se, por seu turno, a complementação automática doS valores devidos ao
empregado traria a este imediata reposição das importâncias em débito, por
outro lado, se apresenta inviável, pois- inexiste qualquer oU: ira fonte caPaz de
gerar os recursos em questão._
Cabe registrar que o artigo 19 da Lei n~ 5.107, de 1966, ao qual ora se
pretende acrescentar parágrafo, prevê severas penalidades a par da atualização dos valores cujos depósitos não se-tenham-promovido nos prazos estabelecidos.
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O projeto parece-nos inaceitâvel no que diz respeito aos aspectos de ordem téçnico-financeiras, daí por que opinamos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 18 de março de 1982.- Gabriel Hennes, Presidente
em exercício- Martins Filho. Relator- José Fragelli- Affonro Camargo

-Bernardino Viana- M_auro Benevides --Raimundo Parente- Almir Plnto
- -Lourival Baptista.__
PARECERES Nos 61, 62, E 63, DE 1982
Sobre oProjeto de Lei da Câmara n' 20, de 1978 (n' 1.725-D, de
1973~ na casa de origem) que define as lnfracões penais relativas à circulação de veículos, regula o respectivo processo e julgamento, e dá
outras providências.
PARECER No 61, DE 1982.
Dii Comissão de ConstftuitãO -e- Justica

Relator: Senador Hugo Ramos
L Cuida-se de Pr?je_to de Lei,_ aprovado pela Càm_ara dos Deputados,
que tem em vista a disciplina das seguintes matérias;
a) crimes cometidos na circulação de veículos;
b) contravenções penais praticadas na circulação de_ veículos;
c) processo e julgamento daS infrações penais cometidas na circulação
de veículos motorizados;
d) responsabilidade civil do réu, derivada de prejuízos causados na condução de veículos.

2. Matéria insere-se na competência legisfatíva da úníão Federal, à vista do disposto no inciso XVII, letra "b", da Constituição da República Federativa do Brasil._Não há no projeto sob exame regra que ofenda preceitos outros da Lei Maior citada. Destarte, preenche o requisito da constitucionalidade.
3. A técnica legislativa_adotada na proposição legislativa em foco não_
merece censura, valendo salientar que ela deriva de trabalho elaborado por
uma Comissão de Juristas, nomeada pela Ordem dos Advogados do Brasil,
de que fizeram parte Jvo D'Aqu-ind (Presidente); Heleno Cláudio Fragoso
(Relator), Carlos de AraújO Lima, Francisco de Assis Serrano Neves e Eva~
cisto de Morais Filho.

4. Quanto ao mérito, achamos oportuno invocar as considerações formuladas pela douta ComissãO de Juristas, que demonstram ser despisciendas
outras análises sobre a relevância da iniciativa em cogitação, tendo-se em
mira· os-graves-problemas jurídicos que o trânsito de veículos automotores
acarreta para a comunidade. Se o projetO em pauta não soluciona a totalidade dessa pro~lemática, não h~ dúvida de que representa um considerâvel
·
avanço no sentido de resolvê-Ia.

5. Ante o exposto, no que toca aos aspectos deferidos à competência
desta Comissão, nada há a objetar "com_referência à aprovação do Projeto de
que se trata.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1979.- Henrique de La Rocque, Presidente - Hugo Ramos. Relator - Cunha Lima - Lenoir Vargas- Muri/o

Badaró - Tancredo Neves - Franco Montoro - Leite Chaves - Moacyr
Da/ICI_- A4_erbal Jurema- Aloysio Chaves- Raimundo Parente- Helvfdio
Nunes.
PARECER-N9u2; I:JE 1982
· iJà~ComíSsãO de TransPorteS, ComUOiCações e Obras Públfcas

Relator: Senador Pedro Pefúossian
l. O presente proje!o altera as infraçõ_~ peJ!ais relativas ao trânsito _de
veículos por vias públicas tCrre&ires, revogando, por conseguinte, normas do
Código Nacional de Trânsito (Lei n9 5.108, de 1966, e suas modificações).
2._ A propoSIÇãO- é reSUltante do Simpósio Nacional_de Tr~nsito, pro~
mOVído pela Comissão Especial de Segurança de Veículos Automotores e
T~âfego da Câmara dos Deputados. A riso r, desde 1973, o ~inistério da Justiçã está promoverido i revisão geral do aludido Código (Portaria n9 345-B,
de 1973), e n·ão "apenas das partes relativas às infrações. Por conseguinte, o
presente projeto é não ·apenas conVeniente, fias tambêm oportuno.
3. c A.Comissão_de Constituição e Justiça desta Casa, após examinar o
mérito do projeto, conclui s.eu parecer pela aprovação.
4. Do ponto de vista da política nacional de trânsito, curripre apenas
assinalar que proposição dessa natureza estã mais vinculada com os aspectos
deferidos "à competência da Comissão de Constituição e Justiça, pois se refere
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a normas penais, motivo por que, acompanhando o parecer da Comissão de
Constituíção e Justiça, opinamos por Sua ãprovação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1980. - VtCente Vuolo, PresidentePedro Pedrossian, Relator - Affonso Camargo- Lázaro Barboza - Passos

Pórto.
PARECER NO 63, OE 1982.
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Almir Pinto
Na forma regimental, vem a exame da COmiSsão de Finanças o Projeto
de Lei da Câmara, que define as infrã:ções penais relativas à cirCUlação de veículos, regula o respectivo proces-so e julgamento; e dá outras providêncíãs.
1\ proposição decorre das conclusões a que chegou o Simpósio Nacional
de Trânsito, promovido pela Comissão Especial de Segurança de Veículos
Automotores e Tráfego da Câmara dos_ Deputados.
ObjetTVa o projeto alterar as infrações penais referentes ao tráfego de veículos por vias públicas, revogando alguns dispositivos da Lei n'i'_ 5.108, de
1966- Código Nacional de Trânsito.
Na Câmara -dos Deputados a matéria colheu parecer favorável da Comissão de ConstituiçãO e Justiça,
Tramitando no Senado, manifestaram-se as Cõmis:-s-õe.,çde Constituição e
Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras _Públi~s. pela aprovação do
projeto.
Trata-se de proposiç3o elaborada por Comissão de eminentes juristas,
que busca resolver os problemas jurídicQS que o trânsito de veículos acarreta
para a comunidade.
Constituí considerável avanço no aperfeiçoamento da legislação discip1f.:
nadara da circulação de veículos, a definição clara das infrações e penas aplicáveis aos crimes e contravenções cometidos~
Sob o aspecto financeiro, nada _temos a opor ao projeto.
Ã vista do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n' 20, de 1978.
Sala das Comissões,-18 de março de 1982- Gabriel Hermes, Presidente
em execícío- Almir Pinto, Relator- Martins Filho- Bernardino Vianª-

José Fragel!i- Affonso Camargo- Mauro Benevides- Lourival BaptistaRaimundo Parente.
PARECERES N•S 64, 65, 66 E 67, OE 1982
Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 217, de 1980- Complementar, que "faculta aos participantes do Fundo de Participa~ão PISPASEP a utiliza~;"ão do saldo de seus depósitos para construção da
casa própria ou aquisição de imóvel já edificado".
PARECER N• 64, DE 1982
Da Comissão de Coristituição e Justiça

"Art. 91' _As importâncias creditadas-ãos empregados nas cadernetas de participação são _inalienáveis e impenhoráveis,
destinando-se, primordialmente, à formação de patrimônio do trabalhador.
§ 211 A pedido do interessado, o saldo dos depósitos poderá
ser também utilizado como parte do pagamento destinado à aquisição da casa própria, obedecidas as disposições regularn~ntares
previstas no art. II."
Poucos meses depois, a Lei Complementai' o9 8, de 3 de dezembro de
1970, que instituiu o progr-ama de Formação do Patrimônio do Servidor
Públicp- PASEP. após deferir ao Banco do_BrasiLS/ A a adminístração do
Programa (art. 59 ), prescreveu:
"§59 Na forma das normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o servidor poderá requerer a liberação do saldo de
seus depósitos, para utilízação total ou pãrcial na-compra da casa
própria."
Transcorrido um qüinqilênio, da vigência dos díplorrias legais citados,
eis que a Lei Complementar n9 26, de ll de dezembro de 1975, que unificou,
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sob a denominação de _ PIS-PASEP, os Fundos constitl!idos com os recursos
dOs Progfamas inStituídos pelas Leis Complementares n'i's 7 e 8, revogou através do art. 7", expressamente, o§ 5'~'. art. 51' da prefalada Lei Complementar n"'
8, vale dizer, retiroU da legislação o permissivo para aplicação do saldo de depósito do PIS-PASEP na aquisição da casa própria.
3. Agora, por intermédio do Projeto-de Lei n9 217-Complementar, cogita o ilustre representante goiano de restabelecer o primitivo dispositivo da Lei
Complementar nl' 8, de 1970. E o faz sob a motivação de que .. a aquisição da
casa própria continua constituindo premente necessidade para inúmeros participantes do Fundo PIS-PASEP",
4. A proposiÇão em ·exame merece rramitar; vez que nã_o fere qualquer
dispositivo da Constituição ou do ordenamento jurídico__yigent~.
Cabe a este:: Cole_giado, também, examinar-lhe o mérito, nos termos do
arL 100, item I, n'i' 24, da lei interna-cofporfs.
No mérito, sou dos que entendem que a sistemática adotada quando da
ctia:ção do PIS-PASEP não deVe ser alterada sem ponderáveis que a autorizem. E que, entre oütras razões, O próprio Sistema Financeiro de Habitação
depende dos Fundos arrecad;tdos, os quais protegidos por mecanismo que
impede a corrosão,- são devolvidos, em última anâlise, aos instituí~?res.
No caso em exame, porém, sustento que não se lhe pode opor c:iti3lquer
restrição. Cuida-se, apenas, de restabelecer direito anteriormente contemplado em lei, consubstanciada exatamente, na proteção de um dos mais elementares direitos - o de moradia.
· O parecer, em conseqüência, é pela aprovação- do Projeto de Lei n9 2)7,
de 1980-Complementar.
Sala das Comissões, l'i' de outubro de, 1980.- Aloysio Chaves, Presidente
em exercício- Helv!dio Nunes, Relator-:- Almir Pinto- Raimundo Parente

-Lázaro Barboza- Franco Montoro- Cunha Lima --Nelson Carneiro--Aderbal Jurema.
PARECER N• 65, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Humberto Lucena
Trata Oprojeto de lei complementar acima especificado de introduzir alterações ria Lei-Complementar n9 26, de ll de setembro de 1975 (renumera e
acrescenta parágrafos ao art. 49), com a finalidade específica de autorizar os
participantes do PIS-PASEP a construírem casa própria áu adquirirem unidade habitacional jâ edificada, mediante a utilização dos respectivos saldos
de depósitos no dito Fundo.
Argumenta-se, na justificação, que a Lei Complementar n'i' 26, de 1975,
ao unificar os então autônomos programas do PISe do PASEP, cometeu, entretanto, a inconveniência de vedar a providência ora pleiteada, a qual era admitida expressamente pio art. 5'i' da Lei COmplementar nq 8, de 3 de dezembro
de 1970, nos seguintes termos~
"Na forma das normas aprovadas pelo Conselho Monetário
Nacional, _o servidor poderá requerer a liberação do saldo de seus
depósitos, para utilização total ou púcial na compra de casa própria.

Relator: Senador Helvídio Nunes
Através de Projeto de Lei n'i' 217, de 19~0 -Coll!plementar, pretende o
ilustre Senador Henrique Santillo facultar "ao_s participantes do Fundo de
Participação PIS-PASEP a utilização do saldo de seus depósitos para construção da casa própria ou aquisição de -imóvel já edificado".
2. Em verdade, a Lei Complementar n9 7, de 7 de setembro de 1970, que
instituiu o Programa de Integração Socia~- P1S, estabeleceu:
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Pondera-se, ainda, que dita vedação da Lei Corriplementar n'i' 26, de
1975, é tarlto mais inaceitável quando se sabe que _continua a haver deficits de
moradias próprias, inclusive, particularmente, para inúmeros participantes
do PIS-PASEP.
Na Comissão de Constituição e Justiça, sendo relator da matêria o nobre
Senador Helvídio Nunes, opinou-se unanimemente pela aprovação do projeto, sob o argumento preponderante de que a sistemática do Fundo PISPASEP não deve ser alterada senão_ em çlec_orrência de motiyo.ponderável,
sendo este (o da aquisição da casa própria), no entender daquela Comissão,
um motivo ponderável, amplamente justificado_r da medidat tanto mais que a
pr?posição cuida apenas de restabelecer_direito anteriormente contemplado
em lei.
Creio que já se disse tudo acerca da conveniência e oportunidade de
adoçãO a medida pleiteada no projeto, principalmente em sua justificação e
no parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De fato, a Lei Complementar n9 26, de 1975, ao vedar direito anteriormente concedido pelo art. 5'i'
da Lei Comph!mentar n~' 8, de 1970, apenas tratou de impor restrição desnecessária, incompatível mesmo com as finalidades do PIS-PASEP que, se de
um lado, precisa continuar sendo parcimonioso quanto aos casos ou possibilidades de liberação do saldo de depósitos em favor dos participantes não deve, de outro lado, levar tal parcimônia ao extremo de impedir ou dificultar a
construção ou aquisição da casa própria, uma das melhores maneiras de o
trabalhador alcançar a sua integração- e valorização social.

·a
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Por isto que, na esteira do bem lançado parecer da Comissão de Justiça,
manifestamo-nos inteiramente favoráveis à aprovação deste piojeto.
Sala das Comissões, 26 de março de 1981. - Raimundo Parente, Presidente - Humberto Lucena, Relator - Almir Pinto - Eunice Michiles Gabriel Hermes - Franco Montoro - JaMrm BaTreto.
PARECER N• 66, DE 1982
Da ComissãO de Economia

Relator: Senador José Fragelli
De autoria do ilustre Senador Henrique Santillo, é submetido ao exame
desta douta Comissão de Economia o Projeto de Lei do S~nado_ ·n9 217 JSO.
A proposição visa a permitir aos ben.eficiãrios -do-Fundo de Participação
PIS-PASEP ~utilização do saldo de seus depósitos para construção de casaprópria ou aqUisição de iffióvel jâ edificado.
·
A rnatêria mereceu a aprovação das doutas Comissões de Constituição e
Justiça e Legislação Social.
A justificação _do autor fundamenta-se ilo fitQ-(fe que quando da instítuição do PISe PASEP, mediante as Leis Complementares número 7J70 e
8J70, respectivamente, ambas facultavam a utilização dos depósitos pelos interessados na aquisição da casa própria.
Entretanto, a Lei Complementar n9 26/75, que_ unificou os referid9s Programas, retirou a permissibilidade de aplicação do saldo dos depósitos para a
aquisição da casa própria.Nesse sentido, conclui o autor:
..Não se houve acertadamente o legislador, com tal procedimento. A aquisição da casa própria continua constituindo premente
necessidade para inúmeros partiCipantes do Furido PIS--PASEP. E
não é justo sejam mantida a omissão ora indigitada, que frustou o
sonho de tantos patrícios ansiosos para terem teto sob o qual albergar a famflia."
Várias têm sido as tentativas legislativas de se retornar à sistemática adotada quando da criação do PIS--PASEP, e esta é mais uma, fundada no precedente da lei.
A nosso ver, a matéria carece de maior relevância quanto ao aspeCto eCo-nômico, a que nos induz a- concluir pela aproVação do presente projetÇ).
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981- José Richa, PresidenteJosé Fragel/i, Relator- Arno Damiani- Alberto Silva- Gabriel HermesLuiz Cavalcante - Bernardino Viana.
PARECER N• 67, DE 1982
Da Comissão de Finan~as

Relator: Senador José Fragelli
Vem a exame da Comissão de Finanças o Projeto de Lei Complementar
que faculta aos participantes do Fundo de Participação PIS--PASEP a utilização do saldo de seus depósitos para construção da casa própria ou aquisição de imóvel já edificado.
A proposição é de autoria do ilustre Senador Henrique Santillo, que assim justifica sua tniciativa:
4
'Quando editada a Lei Complementar Jt9 8, de 3 de dezembro
de 1970- institUidora do Programa de formação do Património do
Servidor Público - seu art. 59 determinou, ~'ipsis litteris". nç' § 59;

.. Na forma daS normas aprovadas.pelo Conselho Monetário
Nacional, o servidor poderá requerer a liberação do saldo de seus
depósitos, para utilização total ou pardal na compra de casa própria."
Sobrevindo a Lei Complementar n' 26, de 11 de setembro de
1975, modificadora da legislação que regulava o PISe o PASEP, o
levantamento do saldo dos depósitos para compra da residên~a
própria ficOu vedado. Expressamente, o último artigo deste diploma
legal revogou, entre outros, o § 59 do art. 59, supracitado.
Não se houve acertadamente o legislador, com tal procedimento. A aquisição da casa-própria continua constitUindo premente necessidade para inúmeros participantes do Furido PIS-PASEP. E Dão
é justo seja ni:intidà a emissão ora indigitada, que frustrou o sonho
de tantos patrícios ansiosos para terem teto Sob o qUal a albergar a
família.
Face à indiscutibilidade da presente proposição, entrarmos a
contar venha a colher a atenção e o apoio de que não prescinde para
ser transubstanciada em texto de lei complementar alteranda."

Em sua tramitação manifestaram-se favoravelmente as Comissões da
Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Economia.
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Trata-se de providência legal que visa a possibilitar ao participante do
PIS-PASEP usar seus depósitos para compra de moradia, medida que sereveste de grande justiça para quem não a possui.
No que se refere ao aspecto financeiro, itada temos a opor ao projeto,
ressaltando que esse direito ao saque para compra da casa própria já existiu
anteriormente, sendo revogado pela Lei Complementar n9 26, de 1975.
E oportuno reinserir no texto legal esse direito, anseio maior de grande
parcela do povo brasileiro.
Ante as razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n'? 217- Complementar_._
·
Sala driS.ComiSSõ(;~i. 18~d~e.març0 de 1982. ~Gabriel Hermes, Presidente
em exercício- José Fi-agem. Relator-:..._ Afionso Camario- Bernadino Viana-- Raimundo Pareme- Almi~_Pinto- Martins Filho- Mauro Benevides
- Lourival Baptista.
PARECERES N•S 68 E 69, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 256, de 1980, que "introduz
alteração na Consolidação das Leis do Trabalho".
PARECER N• 68, DE 1982

Da Comissão de Constituicão e Justiça
Relator: Senador Lenoir Vargas

O Projeto de Lei do Senado n9 256, de 1980, de autoria do ilustre SenaHu_mberto Lucena, propugna alterações para o art. 41 da Consolidação
das Leis do Trabalho, com o objetivO de se evitarem fraudes contra o empregado.
A proposição, data vénia, não foi feliz no seu intento.
--O dispositivo da CLT que se quer alterar pode ser apontado como da~
queles que, sob a melhor técnica legislativa, lograram um poder de síntese de
grande interesse para a legislação.
Estabelece o mencJonado dispos~tivo:
do~:_

4

'Art. 4l. Em todas as atividades serâ obrigatório ao empregador o registro .dos respectivos empregados, feito em livro próprio
ou em fiChas, na Conformidade do modClo aprovado pelo Ministro
do Trabalho.
Parágrafo único. NesSe livro ou nas fichas, além da qualificação civil O!_l profissional de Cada empregado, serão anotados to-dos os dados r_elativos à sua admissão no emprego, duração e efeti- vidade do trabalho, férias, casos de acid-entes e todas as circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador."
O Projeto inverte a ordem de algumas das orações do artigo e acrescentalhe inovações que, a meu ver, teriam o condão de burocratizar sobremodo a
organização empresidal que se preteri de-, cOmo uma aspiração nacional, desburocratizar.
A não referência no art. 41 vigente, por exemplo, ao FGTS, não implica
em que deixe de_ ser fiscalizada a documentação concernente a essa obrigação
patronal. Decretos e portarias têm aprimorado o procedimento estabelecido
no art. 41 da CLT, sendo uma vantagem que se tivesse delegado ao Ministério
do Trabalho a confecção de modelos para a organização empresarial,
visando-se, em última análise, -a mais ampla proteção do trabalhador.
Isto posto, opino pela rejeição do_ Projeto, por inconveniente, em que
pese o alto espírito público Que o inspirou, e ser jurídico e constitucional.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente
- Lenol"r Vargas, Reiilor- Hugo Ramos- José Fragelli- Raimundo Parente- Martins Filho- Bernardino Viana- Murilo Badaró- Marcos Freire, vencido - Orestes Quérciiz,_ VenCido - Lázaro Barboza. vencido.
PARECER N• 69, DE 1982

Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador José Fragelli
O eminente Senador Humberto Luc.ena, com o presente projeto, objetiva
alterar o artigo 41 da Consolidação das Leis do Trabalho que trata do "regis-tr_Q de empregados".
Como uma obrigação do empregador de carâter puramente administrativo, a manutenção dos livros ou fichas de registro de empregados assume
real importância no caso do exercício do podei- ae fiscalização por parte das
autoridades do Ministério do Trabalho. NesSCS-fe&istros; muito mais que na
Carteira Profissional, estão assentadas todas as anotações referentes à relação
empregatícia, desde os dados completos de identificação até os referentes à
sua carreira na empresa, como as promoções, as faltas, às férias, os aumentos
salariais etc.
pesse modo_L n_ão sendo possível, muitas vezes, nas Reclamações Trabalhistas. a juntada de prova do alegado, na forma de recibos, cópias da Cartei-
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ra Profissional ou de outros documentos, tanto do empregado, como do empregador, determina o Juiz a requisição dos livros ou das fichas de registro,
que se tornam, assim, valioso subsídio para a perfeita consecução da Justiça.
Sucede que, nas empresas que possuem vários estabelecimentos ou no
caso das companhias de construção civil que têm diversas frentes de trabalho,
torna-se inviável a manutenção, como determina a lei, daqueles registres no
local onde o serviço é prestado pelo empregado. Para suprir essa deficiência,
o Ministério do Trabalho tem autorizado, a !ar tere da CLT, a emíssão de 2•s.,
vias. Entretanto, a maioria das empresas não adota esse procedimenfo, até
por que a isso não estão- obrigadas, dificultando, sobremodo, a fiscalização
do trabalho.
Possivelmente atenta a essas circunstâncias e atendendo aos reclamos do
próprio Ministério do Trabalho, a Comissão lntermiriisterial, constituída de
juristas, de representantes sindicais e de órgãos de classe e presidida pelo Ministro Arnaldo Sussekind, incumbida de elaborar um anteprojeto de reforma
da CLT, incluiu no futuro artigo 162, as disposições refletidas no presente
projeto.
Assim, em que pese_o douto parecer da Comissão de ConstitUição e Justiça, parece~nos conveniente a adoção do projeto, não só -pela ColflCidência
dos preceitos com o trabalho elaborado por aquela Comissão Interministerial, como também, porque o seu texto assegura a melhoria da atividade fisca~
lizadora do Ministério do Trabalho, eln prol de uma _efetiva proteção dos di~
reitos dos trabalhadores.
_
Ante estas considerações, oplnanios pela aprovaçãO do pfesente projeto.
Sala das Comissões, 18 de março de 1982.- Rabnundo7)arente, Pfesidente --José Fragelli, Relator- Lenoir Vargas, vencido- Eunice Michiles

-

Gabriel Hermes -

Aloysio Chaves.

PARECERES NoS 70, 71 E 72, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei do Senado n'? 122-, de 1981, que "dispõe
sobre amparo aos trabalhadores da borracha, e dá outras providências".
PARECER No 70, DE 1982
Da CQmissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador João Calmon
O eminente Senador Jorge Kalume, com· o Pr_ojeto de sua autoria que
passamos a examinar, busca amparar o seringueiro com a Previdência Social
Rural, assegurando~lhe, através do processo que forrpula, renda mensal vi~
talícia, a cargo do FUNRURAL, correspondente "a 2(dois) salários mírlímos
de maior valor vigente no País, Sem prejuízO da 3ssTSí~ncia-médica nos mesmos moldes da prestada aos demais benefiCiáriOs da Previdência Social Ru~
ral".
O Projeto estabelece as condições que o interessado terá de preencher
para fazer jus ao amparo; define como fonte de custeio os "recursos próprios
do FUN RURAL'' e as ·~reservas provenientes das disponibilidades a que a lu~
de o art. 3~' do Decreto~lei n'i' 9.882, de 16 de setembro de 1946"; e determina
prazo de noventa dias para o Poder Executivo regulamentar a futura lei.
Fácil constatar-se que a proposição do Senador Jorge Kalume - alicerçada em brilhantíssima Justificação- é de alto interesse público, pois vem
socorr~r, com justa preocupação, uma legião de patrícios que, perdidos em
florestas inóspitas, oferecem ao País um trabalho de valor econômico consi~
derável, e de valor patriótico iriestíinável.
Como acentua o Autor, na suajustíficação,."hoje a· realidade da situação
desses bravos que sobreviveram, jâ alquebrados pela luta iPgente que em~
preenderam. exige reparo".
E é uma verdade, de elementar justiça, qui o Estado não p~de descuidar
desses trabalhadores aos quais a Nação tanto deve.
A proposição indica as fontes de custeio e, com isso, supera os óbices do
parágrafo único do artigo 165 da ConstituiÇão.
De igual modo, é jurídica e foi elaborada em boa técnica legislativa.
Distribuído que foi a oUtraS- doutas Comissões TéCnicas~ que lhe examinarão o mérito, o Projeto, sob o ângulo desta Comissão, não encOntra obstáculos à sua tramitação.
·
Isto Posto, opino por sua aprovaÇãO.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1981.-:- Nelson Camiíro, Presidente
em exercício- João Calmon, Relator- Bernardino Viana- !vfoacyrDalla

-Hugo Ramos- Raimundo Parente- Franco Montor_o- Benedito Canelas
- Almir Pinto.
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PARECER N' 71, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador M oacyr Dalia
Com o presente projeto, o ilustre Senador Jorge Kalume objetiva ampa~
rar com os benefícios da Previdência Social Rural, os denominados "traba~
lhadores da Borracha" assim definidos pelo Decreto~ lei n9 9.882,-de 16 de se~
tembro de 1946.
O amparo, contudo, só beneficiará aqueles que hajam completado 60
anos de idade e não aufiram rendimento superior a dois salários mínimos de
maior valor vigente no País.
Assim, nos termos do prOjeto; OS Ti-abalhadóres da -Borracha farão jus,
além da assistência médica prestada aos- segurados em geral da Previdência
Social Rural, ainda a uma renda mensal vitalícia, a ser paga pelo FUNRURAL, no valor de dois salários mínimos de maior valor vigente no País.
O e-riú_riente AUtor do projeto ju~tificà.'Suã iriiCíativa:em·~ubstanciosos argumentos, fundados,sobretudó, na saga_ do "s9ldado da ~o.rracha" aquele
nÕfdest\[10 que, enfrentariâo as hostilidade~ d:,t._selva amazónica, empenhou
as -suas -en-erg:"ias na exploraç_ã() de uma ativídade econômica que, em certa é~
poca, representou hilportante papel na conjuntura do desenvolvimento naCional.
·
Em certo trechO de sua judiciosa e escorreita justificaÇão, o ílustre Senado~~:!_orge K~lume -~?uz:

"O pioneirismo e o bandeirantismo, formas de iniciativa tangi~
das pelo espírito desbravador do homem. revelam a característica
comum de serem. formas espontâneas de ação, onde predomina, ao
lado do aventuresco, o conformismo co.m o risco conscientemente
assumido. No caso do "soldado da borracha", contudo, apresentase uma variante na conformação do problema:_o carãter estatal da
iniciativa, com o seu cortejo de garantias programáticas definidas
em lei. O elenco de vantagens acenadas pelo Governo Federal da época para aquele que aceitasse a tarefa, _da atividadc gumífera na
Amazônia, após a convocação e o térmi_ri.o da Guerra, não teve recompensa esperada e prometida.
Em nenhum momento essas decantadas vantagens se traduziram em ampro efetivo para aquele que, desgastados em suas energias vitais pela luta constante-contra a natureza hostil, se transformara num ser absolutamente carente de assistência e apoio. Neste
passo, é de triste lembrança a falta de cumprimento do Decreto-lei
no 9.882, de 16 de setembro de 1946, que autorizou órgãos dos Mi-nistérios do Trabalho e da Fazenda a elaborarem '"plano para execução de um programa de assistência im-ediata aos trabalhadores
encaminhados para o Vale Amazónico, durante o período de intensificação da produção da borracha para o esforço de guerra". No
referido decreto, dizia-se, mais, que o plano seria elaborado imediatamente- e cincainTnhado ao Ministro do Trabalho, destacadas, para
tal fim, as disponibilidades então existentes e as transferidas à Comissão de Controle dos Acordos de Washington, pelo Decreto~lei n9
8.146, de 21 de dezembro de 1945. Tal plano de assistência, todavia,
nunca foi exeCUtado, nem os recursos que lhe foram alocados serviram aos finS ali previstos."
O projeto já foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
lhe reconheceu inteira viabilidade.
No que tange aos aspectos dadOS à apreCiação deste órgão técnico, en~
tendemos apenas aditar um reparo ao art. }9 do projeto, uma vez_ que julgamos sufiCiente a exigência de 60 anos para a obtenção do benefício, desneces~
sáría a re-lat-iva ã percepção de rendimento a que alude o item II desse mesmo
dispositivo.
Em face do exposto, opinamos pe_la aprovação do projeto, nos termos da
seguinte

Emenda no I -CLS
Ao art. 1'?,

dê~se

a seguinte redação:

"Art. 1"' Os Trabalhadores da Borracha, assim definidos pelo
n'i' 9.882, de 16 de setembro de 1946, passam a ser ampa. rados pela Previdência Social Rural, desde que h<ijam completado
60 (sessenta) anos de idade."
Decreto~lei

Sala das C~ miSSões, -26 de noVembro de 1981.- Raimundo Parente, Presidente - M_oac}'r Dalla, Relator - Lenoir Vargas - Gabriel Hermes Aloysio Chaves, vencido.
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PROJETOS ENCAMINHADOS À MESA:

PARECER N• 72, DE 1982
Da Comissão de Finanças

k.elator: Senador Gabriel Hennes
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de Finanças o Projeto
de Lei do Senado que dispõe sobre o amparo aos trabalhadores da borracha,
e dá outras providências.
A proposição é-de autoria do ilustre SenadOr Jorge Kalume, que assim a
justificit:
--

••o piOndrfSmo e o balideirandsmo, formas de ín-idàüVa tangidas pelo espírito desbravador do homem, revelam a característica
conium de Serem formas espontâneas de ação, onde predomina, ao
lado do aventuresco, o conformismo com o risco conscientemente
assumid_o. No caso do "soldado da borracha", contudo, apresentase uma variante na conformação do problema: o carãter estatal da
iniciativa, com o seu- cortejo de garantias programáticas definidas
em lei. O elenco de vantagens acenadas pelo Governo Federal dã. época para aquele que aceitasse a tarefa da atividade gumífera na
Amazônia, após a convOCa"ção e o" -tériníno da Guerl-3, rlão teve recompensa esperada e prometida.
Em nenhum momento essas decantadãs varilagens se traduziram em amparo efetivo pa.fa aqU.ere que, desgastã.dO em s-uas energias vitais pela luta c_onstant~ contra a natureza hostil, se transformara num ser absolutamente carente de assistência e apoío.-Neste
passo, é de triste lembrança a falta de cumprimento do Decreto-lei
n'i' 9.882, de 16 de setembro de 1946, que autorizou órgãos dos Ministérios do Trabalho e da Fazenda a elaborarem .. plano para execução e um programa de assistência imedíàta aos trabalhadores encaminhados para o Vale Amazôníco, durante o períOdo de intensificação da produção da borracha para o esforço de guerra". No_referido decreto, dizia-se, mais, que o plano seria elaborado imediatamente e encaminhado ao Ministro do Trãbalho, destacadas, para tal
fim, as disponibilidades então existentes e as tr~nsferidas à ComissãO de Controle dos Acordos de Washington, pelo Decreto-lei n'1
8.416, de 21 de dezembro de 1945. Tal plano de assistência, todavia,
nunca foi executado, nem os recurscis que lhe foram alocados serviram aos fins ali previstos.
Hoje, a realidade da situação desses biãvos-que sobreviveram,
já alquebrados pela luta ingente que empreenderam, exige reparo.
O presente projeto procurà, de âlgurrl nlodó, obvíar taOtos sofrimentos, propiciando a esses trabalhadores uma modesta apose~
tadoria, como reparação, ainda quC tardia~ pelo muito que fizeram
em benefício geral e Pelo rlluito que deixaram de receber de todos
nós."
Manifestou-se a do_uta Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade da iniciativa.
A Comissão de Legislação Social opinou pela aprovação do projet~, oferecendo a Emenda n'1 t-CLS, que aperfeiçoa a redação do art. 19 do proJeto.
Sob 0 ângulo financeiro - que nOs Cabe analisa: - entendemos qu~ o
amparo previdenciãrio aos trabalhadores da borracha e de todz. rrocedenct~.
A

A renda mensal vitalícia a cargo do FUNRURAL serã de 2 (dois) salários mínimos de maíor valor vigorante no País, serri prejuízo da assistência
médica.
As despesas decorrentes do pagamento ~a mencionada renda mensal serão subvencionadas pelos recursos próprios -alocados ao FUNRURAL e,
ainda, pelos provenientes das disponibilidades a que alude o art. 39 do
Decreto-lei n• 9.882, de 16 de setembro de 1946.
Caberá ao Poder Executivo, no prazo de 90 (noveiita) dias da publicação
da Lei, expedir a sua regulamentação.
Trata-se de medida legal oportuna e conveniente que virâ ao encontro
dos anseios dos seringueiroS de nosso País,
À vista das razões apresentadas, concluímos pela aprovação do projeto.
Sala das_Comissões, 18 de inarço de 1982.- José Fragelli •. Presidente,
eventual- Gabrifd Hermes. Relator- Affonso Camargo- Almir PlntoMartins Filho- Lourival Baptista- Raimundo Parente- Bernardino Viana
- Mauro Benevides.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 23, DE 1982-COMPLEMENTA'·
Isenta de trib.ut_os e ta_xas,._ inclusive e~taduais e municipais, as
tfánsõlissões inlobili3riaS que eSPecifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São isentas de quaisquer tributos, inClusive estaduais e munici-pais, assim como de _taxas ou emolumentos administrativos ou cartorârios, as
transrilissõ_es ímÇb_i_liâri~s _r~l_~tiv_~_s à__aquisiÇão de casa própria, pelo Sistema
Financeiro da Habitação, quafldo re3lizada por mutuârio ou comprador com
rendimento mensal até cinco (5) salários mínimos.
Art. 29 Es~a lei comj>lement_Rr entrará em vigor na data de sua publicaçãO.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A isenção~de tributeis do âmbito municipal e estadual pode ser concedida
por iniCiativa federal, desde que através de tei complementar, conforme estabelecido no § 29 do art._ 19, da Constituição.
Por outro lado, sabe-se que a aquisição de casa própria erivolve uma
série de despesas obrigatórias, nem sempre suportáveis pela bolsa do adquirente com baixa renda.
AssimJ Cabe -ão poder público, pelos meios ao seu alcance, facilitar a
aquisição de Casa própría, má-xime· qi.J.an.do se sabe que eSte é o objetivo · pri~
mordia! do Sisterrla Financeiro da Habitação.
Cremos que a medida aqui preconizada justifica-se amplamente, merecendo a aprovação.
Sala das SessõeS, 1-ç- de març_o de _i982: - Nelson Çarneiro,

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 24, DE 1982
AcresCenta letra ão item II e modifica a reda(ão do item III do
art. 89, da Lei n~' 5.107, de 13.9.66, que criou o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).

O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 OS itens II e 111,-do art. 89, da Lei n9 5.107, de 13-9-66, passam a
vigorar com as seguintes modificiÇõCs:

"Art. 8•

r

II
a)

··-·-- .... -· •. - .. ···- .................... _._ ..

...... _....... __ ~· .... , . o . . . . . . . . . . _ ••• --·

.......... - .................. " ............ " ..·..
................ ·• ......... -·- -·~ ................. .

b)
c)

... " .... "'"'-"-""·•-"·· _, .... " " ............
..• ·- ............................................ ..

d)
e)

.. " ... ". " " " " " ...... " " . " " . " ...... _.,_.
............................................... .

f)_ aquisição de aparelho ortopédico ou de locomoção para deficiente físico ou mental, destinado ao uso próprio ou de dependente.
III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderâ ser utilizada na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas nas letras '"b". ~·c" e ..r, do item II d_este artigo".

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

Justificação
E extremamente difícil a situação da imensa maioria dos assalariados
brasileíros atemorizados pela sombra ameaçadora do desemprego, do subemprego, pelo incessante aumento do custo de vida, do aluguel, do transporte
etc.
Desesperador, porém, e o cotidiano daquelas famílias de trabalhadores
onde, por infortúnio, existe algum m~mbro com deficíênciã físíca ou mental,
seja de nascimento, em virtude de_ ?cidente de trabalho ou de qualquer outra
natureza.
À desdita, adicionemos a escassez de recursos económicos desses milhares de brasileiros e teremos um quadro aproximado do desolador cotidiano
dos pais-de-família que têm algum deficiente em suas casas.
Porlanto~ é. de cristalina justiça social dos princípios que me levam a
apresentar o presente projeto; a situação dos deficientes impõe que- façamos
tudo o que estiver ao nosso alcance em seu beneficio. Por Lei, os valores que
integram a conta vinculada do FOTS pertencem ao trabalhador, logo, aprovar este projeto que acre5ceril3-disposftivos possibilitando sua utilização para
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compra de aparelho ortopédico ou de locomoção, é o mínimo que podemos
fazer para ajudar os deliciCrites e suas famílias.
Sala das Sessões, 19 de março de 1982. --Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo'lie Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providênciOs.

Art. 89 O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas
seguintes condições, conforme se dispuser em reiulainenio:
I - Rescindido o contrato de trabã.Iho, seja sem juSta causa.
provada esta pelo pagamento dos valores a que se refere o art. 69 ou
por declaração da empresa, ou ainda por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa cauSa nOs ten!tos do ãrt. 483 da CLT, seja por
cessação da atividade da empresa ou pelo térmirio do contrato de
trabalho por prazo estipulado, ou ainda o caso de aposentadoria
concedida pela previdência social, a conta -poderá ser Iivrenlente
movimentada.
- Rcdação deste item obedece ao disposto no Decreto-lei n9
1.432, de 5 de dezembro de 1975.

Sábado 20 639

II- No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou
pela empresa com justa caUsa, a conta póderá ser utilizada, parcial
ou totalmente, com a assistência do Sindicato da categoria do cmpregado, ou na falta deste com a do representante do Ministério do
Trabalho e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situações, devidamente comprovadas:
a) aplicaçao do capital em atividade comercial, industrial ou
agropecuária, em qu-e se haja estabelecido individualmente ou em
sociedade;
b) aquisição de moradia própria e pagamento das respectivas
prestações nos termos do art. 10 desta lei.
-Tem a redação dada pela Lei n9 6.765, de 18 de dezembro de
1979.
c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de natureza
autônoma;
c) -Por motiVo de casãmento do empregado do sexo feminin-o.
III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas
letras '"b" e "'c" _do item II deste artigo.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le::islação Social.)
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ "f9,-da CoristituiçãO, e- eu, Jarbus Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o segúínte ~
~
~
DECRETO LEGISLATIVO N' 005, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.876, de IS de julho de 1981, que "dispensa do pagamento de foros c laudêmios
os titulares do domínio útil dos bens imóveis da Llnião, nos casos que especifica, e dá outras prm·idências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto, lei n' 1.876, de 15 de julho de 1981, que "dispensa do pagamento de foros e laudêmios os-titUlares do dom(nio útil dos bens imóvei's da União, nos-casos que especifica, e dá outras providências".
Senado Federal, 22 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' 006, DE 1981
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.877, de IS de julho de 1981, que "inclui gratificação no Anexo II do Decretolei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.877, de 15 de julho de 1981, que "inclui gratificação no Anexo II
do Decreto-lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências".
Senado Federal, 22 de março de 1982 .. - Senador Jarbas Passarinho. Presidente.
Faço saber que o CongressoNaci_onal aprovou, nos termos do art. 55;§ I', da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 007, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.878, de 23 de julho de 1981, que "altera disposiçõe' do Decreto-lei n'' 1.703,
de 18 de outubro de 1979".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.878, de 23 de julho de 1981, que "altera disposições do Decretolei n' 1.703, de 18 de outubro de 1979".
Senado Federal, 22 de março de 1982. -Senador Jarba.1· Passarinho, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 21' SESSÃO, EM 22 DE MARÇO DE 1982

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado nO? 25/82, de autoria da Comissão Diretora, que reajusta os valores de vencimentos e proventos dos_ servidores
ativos e inativoS do Senado Federal, e dá outras providências.

- Projeto de Resolução n~' 16/82, de autoria da Comissão Diretora,
que altera e acrescenta dispositivo à Resolução n9 146/80, modificada pela
Resolução n~' 50/81, e dá outras providências.
1.2.2 - Requerimentos
- N"' 45/82, de autoria do Sr. SenadOr R<iinlundo Parente. solicitando que tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da Câmara n9 36/81
e o Projeto de Lei do Senado n9 113/79.
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- N9 46/82, de autoria do Sr. Senador José Fragelli, solicitando autorização, para participar da Delegação do Brasil a XI Sessão da III Conferência das Nações Unidas, sobre o Direito do Mar.
1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR GABRIEL HERMES - Observações colhidas por S.
Ex~ em recente viagem à Arábia Sáudita como integrante de delegação
parlamentar brasileira.
SENADOR JORGE KALUME- Concessão de prioridade para o
asfaltamento da BR-364, no trecho Porto VdhO - Rio Sranco. 779 aniversário da cidade de Xapurí-AC.
SENADOR PAULO BROSSARD- Proposta de S. Ex• dirigida à
Mesa, em prol da publicação da obra de Milton Campos.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- "Dia Inte-rnacional para
EliminaÇão- da Discriminação Racial".
SENA DOR DIRCEU CARDOSO- Homenagem póstuma a Adolfo
Cardoso, taquígrafo do Senado.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Regulamentação da aposentadoria especial dos professores.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara nll I I4/81- Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei nll 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tributário, e dá outras providências. Apreciação adiada pOr -falta de quorum
para votação do Requerimento n9 47/82.
- Projeto de Lei do Senado rio? 13/79, de autoria do Sen8.dof M8.uro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciário, na fo-rma que especifica. Vota~ào adiada por falta de qÚÕrum.
- Projeto de Lei do Senado n• 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica disposít'ivõ da Coi1.solidação 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.
- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador AccioIy Filho, que dispõe sobre a açào de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
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-Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta díspositivos à Lei no:> 5.480, de lO de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do J39-salário devido aos trabalhadores
avulsos. Yotaçào adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contábil, e dâ outras providên~
cias~ Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n' 35/82.
1.4-MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
Requerimento no:> 46/82, lido no Expediente. Votação adiada por falta
de quorum, após parecer proferido pelo Sr. Mauro Benevides em nome da
Comissão de Relações Exteriores.
L5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR ALMIR PINTO- Énfase dada pelo Governo para o
aproveitamento de no_sSas potencialidades.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Problema dos empréstimos
internoS- e externos a Municípios e Estados brasileiros.
SENADOR BERNARDINO VIANA- 3• ano do Governo Figueiredo.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em prol da aprovação
de projeto de lei, de sua autoria, em tramitação na Cârriara, que determina
o-vencimento das contas entre os ~ias }9 e lO de cada mês.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Viagem do
va Guerreiro à China.

Chance[~"

Sarai-

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÚES ANTERIORES
Do Sr. Paulo Brossard, pronunciados na sessão de 17-3-82.
Do Sr. Leite Chavt:s, pronunciado na sessão de 18-3-82.
3 - MESA DIRETORA
4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÚES PERMANENTES

ATA DA 21~ SESSÃO, EM 22 DE MARÇO DE 1982
4? Sessão Legislativa Ordinária, da 46? Legislatura
PRESIDlCNCIA DOS SRS. JORGE KALUME, ALMIR PINTO E GASTÃO MÜLLER
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-sE PRESÚVTES OS SRS.
SENADORES:
. .
.
-Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- José Sarney- Bernardino Viana- Almir Pinto
-José Lins- Agenor Maria- Martins Filho-- Luiz Cavalcante- Gilvan
Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- LO-ma-ntO-JiíniOf- Luiz Via~
na- Dirceu Cardoso- Moacyr Da \la- Nelson Carneiro-- Henrique Santillo- Gastão Müllcr- José Fragelli- EvelMi_o Vieira- Paulo _Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção d_e Deus iniciamos nossm trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai "ser !idO -pCio Si.- 19-Secretárià.
t lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 25, DE 1982
Reajusta os valores de vencimentos c- prol-entos dos senidores ativos e inati\'OS do Senado Federal, c dá outras proYidências.
O Congresso Nacional decreta;
.
~ _.
Art. t 9 Os valores de vencimentos e proventos dos sen11dores atn:os e
inativos do Senado Federal, decorrentes da aplicação da Lei n~' 6.908, de 21
de maio de 198l, ficam reajustados em:
__
I _ 40% (quarenta por· cento) a partir de I~> de janeiro de 1982; e

- II - 40% (quarenta por cento) a partir de Jo:> de maio de 1982.
§ {9- O -percentual fixado Pelo item II incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item I.
- § 211 Em decorrência do disposto neste artigo, os vencimentos do pessoal em atividade constante dos Anexos da Lei nç 6.908, de 21 de maio de
1981, vigorarão com os valores f!~açlos nos Anexos desta Lei, sobre os quais
incidirão- os perCentuais de representação mensal neles estabelecidos.
§ 39 Serão descontados dos reajustamentos ora estabelecidos quaisquer
antedpações retributivas que tenham sido efetuadas com base nas majo-iaçõeS ãlitoflzadas pelo Decreto-lei n9 1.902, de 22 de dezembro de 1981.
Art. 29 Fica elevado Para CrS 600,00 (seiscentos cruzeiros) mensais,
por dependente, o valor do salárío-família.
Art. 39_ Nos cálculos çiecorrentes da execução desta lei, serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 4~ A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à conta do
Orçamento da união para o exercício de 1982.
Art, 59 Esta lei vigora a partir de 19 de janeiro de 1982.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Consoante a política de paridade retributiva estabelecida pelo art. 98 da
Constituição Federal, para as áreas administrativas dos Três Poderes, a Comissão Diretora do Senado Federal, à vista da edição do Decreto-lei n9 1.902,
de 22 de dei"ernbro de 1981 -que reajustou os valores de vencimentos dos
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servidores do Poder Executivo- elaborou o presente projeto de lei que, com
idêntica finalidade, atualiza, nas mesmas bases, e com igual vigência_, os vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativqs_ dp senado Fede::ral, mediante iniciativ·a fundada na Outorga expressá no art. 42, IX, da Carta Magna.
Trata~se, como se vê, de providência decorrente de imperativo de ordem
constitucional, justificada plenamente, na sua origem, como fator çl.e correção
salarial no índice· aproxi"mado de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, no curso do exercício financeiro.Sala das Sessões, 22 de março de 1982. -.Jarbas Passarinho- Passos

Pôrto

-~Cunha

Lima -
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LEI NO 6.90~. DE 21 DE MAIO DE 1981
Reajusta os valore~ de veOCimentos e proventos do~ servidores
ath·os e inativos do Scm.Jo federal, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei~

Art. }<? Os Valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e
inativos do SenadO.Federal, decorrentes da aplicação da Lei n'>' 6.775, de 23
de abril de 1980, ficam reajustados na forma dos Anexos desta Lei.

Jorge Kalume -Jutahy Magalhães.

Parágrafo único. - SerãO descontadas dos reajustamentos ora previstos
quaisqUer· antecipações retributívas que tenham sido efetuadas com base nos
aumeritOs aufOdzados pelõ. Dci:i-eto-lei n'>' 1.820, de 1 [ de dezembro de 1980.
. Art. _2~" .A escala,~e y_en_cimentos::- e.respectivas referêncías -·a qUe ~e
iefet-e 0 art. J<? da Lei o? 6·.775, de 23 de abril de 1980, fica alterada na forma
do corr~spondente Anexo desta Lei.

QUADRO "PERMANENTE

~:

Dir-e·qã:õ·_ ·e.

A"sts·Eisst~rallfen:~o·

supe·ri·ores

-Àrt~-3<? As categorias funcionai·S-iii"t~grante~· do PÚ.no.de ClassificàÇão
de Cargos, instituído pela Lei n"' 5.645, de I O de dezembro de [970, e posiciOnadas na forma do Anexo III da Leí n' 6.323. de 14 de abril de 1976, modificado pelas Leis n•s 6.626, de 2 de abril de 1979, e 6.775, de 23 de abril de 1980,
ficam estruturadas por classes e referências na forma do Anex.o III desta Lei.

C0DI"GO: DAS

VEN..C.l.HENTO OU SAL..~I.Q

NívEIS

A

partir
01" 01/82

de

A

-· -·

REJ?I.mSENTAÇÃO

Cr~

MENSAL-

MENSAL

partir de
01/05/82" .

J

104.547,00

146 •.36.5,00

20%

172.979,00

35%

DAS....;3

123.557 r ao
137.Sl6 ,an
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JI.NEXO

Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas. referências a que se refere a parte inicial do artigo anterior ficam ·automaticamente
localizados, inclusive com mudanças de Classe nas correspondentes referências do. Anexo II desta Lei.
Art. 4~' Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) por dependente, o valor do salário-família do servidor do Senado Federal.
Art. 5~' A GrátifiCáção de Atividade, instituída pela Lei n"' 6.323, de 14
de abril de 1976, passa a denominar-se Gratificação de Nível Superior, manti." ·das as características, OefiníÇão, beneficiáríos e base de concessão lega1rilente
definidos.
Par~g!afo único. O integrante de Categoria Futi.cional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n"' 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e que, por força da legislação Específica, estiver sujeito à
jornada de trabalho inferior a 40 "(quarenta) horas semanais, fará jus 50%
(ciriqüenia por cento) da gratíficação a qüe se refere este artigo.
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Esta Lei entrará em vigor" a partir de 1<? de janeiiõ- ae r98T.

Art. 8"'

-

Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de m<iio de 1981; 160<? da Indepe.ndência e 93~" da República,
João Vigueiredo, lbrahim Abi-Ackel.
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(Art. 19)
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GRUPO

Dir.eção e A:;;se:s:s.orat:lento ·s.uperlores
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_Art. 79 A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das
dotações constantes do Orçamento da União para o exercício de 1981.
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Art.-6<? Nos cálcui~s decorrentes_da execução desta Lei, serão desprezadaS as frações de cruzeirO.
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(Às Comissões de Constituic7ío e JustiÇa"

e de

Finãn(a:S.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - 0 projeto lido será publiCado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de res9lução que \'~i ser lido pelo Sr. 1'?-Secretário.

t lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 16, DE I9!i2
Altera e acrescenta dispositiYos à Resolução nll 146, de 5 de dezembro de 1980, modificada pela Resolução nll 50, de 30 de junho de
I 981, e dá outras proYidências.
Art. 19 A Resolução n9 146, deSde dezeinbro de 1980, modificada pela
ResOfi.i-Ção nll 50~ de 30 de junho dfi-1981,- passa a -vigoi'-ar -c-om -as -idtel-ãções e
---inclusões seguintes;
a) "Art. 12. O dt!ierripen-hO funciorü11 será representado pelO
resultado dos fatores relacionados na Ficha de Avaliação de Desempenho constante do Anexo à esta Resolução, tendo em vista:
1-· ···"·······'"'·····- ....
11.......... .

III~

" ..."-. " .. .

IVV- a escolaridade, averbada em assentamentos individuais."

DIÁRIO DO_ COI\GRESSO NACIONAL <&ção Il I

Março de 19&2

b) "Ar!. 27 ......................... .,. -~- .. ·~· ·~ "'"
•• § 19- Os percentuais especificados neSte artigo ~nÇidirão na
lotação fixãda para categOria fuiú::rõ-nal, cOnsidCradcis isoladamente, para esse efeito, o Quadro Pernianente e-a-Tabela Permã.nente.'.,c) "Art. 31. ......................-:·..... : .............. .
§ 29- APós a· realização das Progressões Verticais, as vagas remanescentes e existentes rias classes finais e intermediárias suPeriores, serão redistribuídas para as -Classes friiéÜ1l e in(ermeóiãdas inferiores, na petceiltageín a' qUe se referem- oS lténs I V dO:art.o27.''
d) "Art. 37. Para efeito da Progressão EsPe"cial aj?licir-Se-_ão,
além da exceção prevista no p-arágrafo 29 do artigo 40, tambéni- as
normas do processo seletivo relativas à Ascensão Funcional."
e) "Art. 51. ........ ·~ ................................ .

a

e

§ 1•- ... ··--·~------·-~-····"~'~--------~·--·--· .... .
§ 2•- ........................ , ...... ,_."'"'-~------§ 39- A seleção a que se refere este_ artigo terá validãde por
dois anos, contados da publicação de que ti-atam os artigos 39 e 49."
§ 49 No ano em que se verificar a hipótese de!- haver maior número de candidatos jâ _aprovados em seleção anterior, do que as vagas destinadas à Progressão Especial e à Ascensão Fu.ncional, não
serã realizado novo processo seletivo para as CategoriaS q·ue se encontrarem nesta situação."
Art. 29 Ficam incluídos na Resolução n9146, de 1980, os seguintes dispositivos:
Art. -O Anexo à Resolução n' 146, de 1980, integrado pela Ficha de
Avaliação de Desempenho Funcional, fica substitUído pelo An'eX.o estaResolução.
Art. 39 A Subsecretaria de Pessoal fica autorii:áda a Puhlicar o textõ
consolidado da Resolução n'? 146, de 1980, com as alterações introduzidas
pela Resolução n9 50, de 1981 e por esta Resolução, numerando e renumerando os seus_ artigos.
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor ·na data de sua publicação,
aplicando-se o disposto no artigo 37, da ResolUção nl1 146, de 1980, com aredação dada pelo artigo 19, alínea ••d" desta Resolução, à Progressão Especial
realizada em 1981.
Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário.

a

Justificaç-ão
O presente projeto ê aprr!sCittado com o oOjeiivo de aperfeiçoar a exe-cução anual da Progressão e da Ascensão Funcionais, cuja implantação na
Administração do Senado Federal, se inicíou.COm o advento da Resolução n9
25, de 1979 e posteriormente sob a égide da Resolução n• 146, de 1980,já alterada, em parte, pela Resolução n9 50, de 1981.
Assim, à luz da experiência adquirida pela Subsecretaria de Pessoal e a
fim de não haver, daqui para a frente, as dificuldades surgidas_ durante a execução de seus critérios, Considerados incompatíveis corri as peculiaridades da
Administração do Senado Federal, a Comissão DiretOi'a, aCOlhendo sugestão
daquela unidade organizacional, jã examinada e aceita pelo Conselho de Administração submete à apreciação e aprovação do Plenário, o presente projeto, com o único escopo de compatibilizar estes dois iriSiitutos às mais legítimas tradições admínistratiVas da Casa.
Nestas condições, a alteração preconizada na alínea "a" do Art. l'll do
projeto, tem por finalidade reunir na Ficha de Avaliação~apenas fatores relacionados com o merecimento, afastando a conjugação atual de quatro fatores
vinculados ao comportamento funciorial, com um fator - Antiguidade através do somatório dos pontos obtidos_ na proporção de um ponto por ano
de serviço no Senado Federal, agregados aos pontos_obtidos nos outros citados quatro fatores.
·Por esta razão, o projeto propõe a mudança do fato r antiguídade, pelo
fator escolaridade, mais compatível com a avaliação do merecimento do que
a contagem de tempo de serviço.
Esta escolaridade serã cotejada entre 2 a 12 pollto's, atribuív:eis àqueles
servidores que averbarem em seus assentamentos individuais os certificados
de J9 e 29 Graus, valendo estes 2 e 3_p0nt6s_!ixos e os- Diploiriãs de Graduação, a nível superíor; de Pós-Graduação, a nível de especialização; de
Mestrado e de Doutorado, valendo, em conjunto, 5 _a 8 pontos e mais I a 4
pontos, segundo o critériq adotado no Boletim de Merecimento a que se refere o Regulamento Administrativo do Senado federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, cohformC-consta do-Ailex_o a este ProjetO de ResoluÇão,
constituído da Ficha de A valíação do Desempenho Funcional, onde foi incluído mais um campo para o avaliado tomar ciência de sua avaliação, juilto
ao avaliador, como sempre se fez na Administração do Seriado e como está
--acontecendo no Poder ExecutiVO. -

A substituição preconizada na alínea "h .. do Artigo }!1 do projeto, tem
por ·escopo Substitujr_ ~-f!~pressãà: _··-~·""englobados para esse efeito, o Quadro
Permanente e a-Tab-ela -Perillanente. ,; , pela frase:--~ ..• considúados se-pã.radamente, para esse deítõ o Quadro Permanente e a Tãbela Permanente"., em
razãá-de que não há no Seriadõ um único Quadro de Pessoal com dois regimes jurídiCos distíntos, corii.() FJiO Poder Executivo e sim; o Quadro Perma~ -·
nente, regido pela -legislação estatutáiíã e a Tãbela Permanente, regida pe!a
legiSlélÇãO tiãbalh-is-Üt, inteiramente distintos um do outrO.
--AIOOvlfçãõ-da 31ífiéã_ ''c'~ dõ Citãd6 .. artigo 19 do Projeto tem em mira
preencher uma lamentável lacuna existente na a tua! redaçãO, com- o objetivo
de se criar condições para haver Progressões Verticais nas Classes Intermediárias, evitando-se, desta forma, o que jã ocorreu este ano, em virtude do remarieja.inerito autorizado_ PelO artigO Jt,_§ 29, ser apenas- Parã a ClaSse- ii-licial
de cada Categoria, bloqueando por falta de vaga, a possibilidade de algum
Servidor obter Progressão Vertical, já tendo int~rstído de 12 meses.
A modificação da alínea "d", do mesmo artigo, visa a evita:r o -áecesso
salarial, caso haja candidatO con1 retrlbi.iição mais alta· do que a da Referência inkiãl da Classe inicial, da outra Categoria do mesmo grupo, preieridida
pelo concorrente.
A inclusão prevista rià aHri'ea "e'". de mais dois--parágrafos no art. 51 que
fixa, respectivamente, a validade dos processos seletivos internOs Por dois
an-os, improrrogáveis, ê decorrente da prãtiCã adotada pelo Poder Executivo,
nos termos do artigo 99 do Decreto n9 85.645, de 20-1-81, que regulamenta os
.concurs9s internos de Ascensão FUncional e coÍ1forme havia sido regulado
pelO-artigo 50,§ 39 da revogada Resolução n9 25f79_e tem como objetivo assegurar aos candidatos _aprovados e não classificados, o direito de aguardar a
existência de vaga durante ctois anos, de modo que os que forem se habilitan--do, anualmente, ficarão aguardando, pelo mesmo período as suas vagas e assim por -diante e estabelecer o critério de 'realizar ou deixar de realizar novo
processo seletivo interno de Progressão Especial ou de Ascensão Funcional,
nas_ hipóteses de haver candidatos remanescent~s de seleções anteriores, segurido a compatibilização entre o- nú-Inero-de vagas e o número de aprovados,
em cada Categoria Funcional.
Esta providência tem por princípio o interesse da Administração em termos de economia di tempo, de esforço e de dinheiro, represe-ntada pela permanência dos candidatos aprovados, nas suas unidades de lotação, durante
os cursos de treinamento preparatório, dedicando-se ao trabalho e não a
novo curso, idêntico ao que freqüentou anteriormente.
Na certeza de que este projeto· será aprovado pelos Nobres Senadores, a
Comissão Diretora aguardará a sua conversão em Resolução para adotar as
providências aqui preconizadas.
Sala das Sessões, 22 de março de 1982. - Jarbas Passarinho - Passos
Pôrto - Cunha Lima - Jorge Kalume - Jutahy Magalhães.
ANEXO

FICHA DE AVAliAÇAO DE DESI!MPENHO
NOME DO S E R V I D O R : - - - - - - - - - - - - -

CATEGORIA FUNCIONAt.:---------~-

ttAss8

Jla"ERENClA! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~Rl_oDO
A

., . ,. ,

()RG.\0 DE EXERCICIO:
1. QUANTIDADE E OUAUDADE DO' TRABAlHO

Voh.t,. de lrab:llho prod~a,. IIIV:mdo-so em canta • o::omplexld3de.
a eap=eld~• ela .:~pre~•m • o len!po de ex.cuçJa,. sem projub:o
d.a qu~i~do._ • - ....,._ - e:rp.:~etdado

d11t

dcsemp~

precis;lo..

.as t.l.nllas. c:om c:vktlldo. exatldJG •

. ..,...
§ ........
10

~pontos

el_o visualizar sltuaçôes e- 11glr

prDntameJ~Ie,

assim c:omo

10 pontos

a ci"e apresenlar sugestólii:$ ou t:ICias lendentes ao ~rleiç:oamenlo do

,._·ponto:~

~:retviço.

-~Con_tdbuiç~o esponlãne.a ~ lra~:::llho ele equipe para atingir o

20

objetivo.

3. ,ASSIDUIDADE E PONWALIDAOE

§

~se_nça pennanen!e "'?local ~e_trabalbo.,_ -·
Cumprimento do honi.rio estabelec:ldo.

-4. URSANJOAOE E O!SC!Pt.INA
Relacionamento com os c;:oleg.u .,_ as parte:l.
OtneJVinda da hierarquia. e res.,et.o .is. normas legais
cr regulamentares.
&:IMATORlO

pc:~nto. •

20 ponlos

.

2 •. IN!CIA"TIVA E CQ_OPERAÇAO
~pacldado

DE AV!':;-":ÇJ.O

••---'-__.J____;_,_ _

§
D

(itens 1 • C)

.Da.ta:

-'-

·'

pc~nto~

OSpooto>
10 pontos

15 pontOJI
OSpooiM

10 ponlos
15 pontos
TotaTd•

pontos
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5. !:SCOLAlt.I:DA.DI!:. •( A. aer pr~en~hida pelo Cou•elho ol~ Aol•inistração,
eo• ba.te naa av~rbaç.Ões c:onstaates do assenta•ento i:a.dfvioluai.)
Certificado de c:ouclusio dO 19 c r ã u §
cercificado dt: ~o-..clusio 4<> 29 &'l:"iu
3
Diplo•a de: Curso Sllpc:t'iar
Certificado ou Diploma de curso e:~1
peci:fic:o vinculado i.a atribuições ol

pontos
pontos

a 8 po~atos
a 4 pontal

C&l:J.Oo

O

5. s"OWw\TOfliO DOS PONTOS ATAIBU!DOS AO SERVIDOR

AV~~~'------------------------

Total ele.
pOI'IIOs

"""" __j____!____

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- O-projeto que vem -de ser lido,
após--publicado e distribuído em avulsos,-fiCará sobre a mesa durante_ 3 sess-ões a fim de receber emendas, após o que_será distribuído às comissões cOmpetentes.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc) -Sobre a mesa, requerimento
cuja leitura será feita pelo Sr, !"l-Secretário.
É lido o s,~guinte

REQUERIMENTO No 45, DE 1982
Nos lermos do _art._282do Regimento Interno, requeiro que lenham tramitação conjunta o::; seguintes projctos:_
·
Projeto de Lei da Cilmara n>? 036, de 1981 _c
Projeto de Lei do ScnaJo n\' 113, de 1979.
Sala das Sessões, 22 de março de 1982. --senador Raimundo Parçnte
Presidente d:.L Comissào de Lcgi.slaçi:io SociUl.
O SR. PRESIDENTE (J0rge Kalume) - O requerimento lido será
e incluído oportunamente cm Ordem do Dia.
SObre a mCsa, requerim-ento- que será lidõ" pelo Sr. J9-Secretário.

public;.~do

É lido o seguinte

REQliERn!ENTO No 46, DE 1982
Tendo sido t.:onvidudo a partlcipar da Delegação dp Brasil a XI Sessão
da III Conferência dus Naçôcs Unidas sobre Direito do Mar, solicíto trie si::ja _
concedidu autorii>:ação- rara desempenhar essa missão, nos termos dos arts.
36, § 2<.>, da Constitukão c 44 do Regimento Interno.
Esclareço que dcvcrci estar ausente do País durante cerca de 30 dias.
Sala dus Sessões, 22 de maro;.o. de L9_82..--:-_-Jasé Fragelii.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume) _,O requerimento que rtcaba de
ser lido scrú remetido ti Comissão de Relações Exteriores, dev"endo ser apreciado __após a Ordem do Dia, nos termos regimentiiis.
O SR. PRF.SIDF.NTE (Jorge Kalume) - Há oradores inscritos.
Concedo __ a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Com a palavra o
Jorge Kalume.

nobre Senador

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.) -=--s:r~prCS"idente, Srs. senadores:
---------------- A estrada Cuiabá~Porto Velho-Rio Braitco, -que nas fases. ChuvOSas se
torna intransitável, tem sido motivo de preocupação do Governõ- do Presidente Joi:io Figueiredo. Haja-·vis'lã aS [:irOvídê-nciâS t~õnlildas,-atrãv-êS~de aSSinatura de contratos, para seu asfaltamcnto, em solenidade realizada no Palácio
do Planalto no dia lO de setembro passado, quando 13 empresas venceram as
concorrências; COhliriuando algUns trechos a cargo do 99 e-109 BEC-, -coffi um
custo total de 35 bilhões de cruzeiros.
- --- -·
O_trecho Port? Velho~ Rio ~Brailco fi_c~u para posteriores pi_""o:Vidê_hCias
efetiVâs. Mas, diante do estudo dep-lorável em que Se __enc:C)ntra essa rodovia,
sem condições de trafegabilidade no inverno amazônicd, düVe cóhi O-MTnistro Eliseu Resende, a quem dirigi apelo especial nO seritldo de antecípar o seu
asfaltamento, por-ser uma via imprescindível pa-ra O"jJrogiesso reai dO Estado_
acreano.
O eminen-te- Ministro, com a sua acuidade e atenÇão cjue diSPens-a aos assuntos de sua pasta, prometeu atender ainda neste exercício, e para esse fim
deverá contar com aprovação do empréstirrú) do aro_
-- -- --Mas, Sr. Presidente, eu tenho em mãos um estudo de viabilidade para a
pavimentação das rodovias BR-364, Porto Velho-Rio Branco e 425, GuajaráMirim e Abunã. Eu gostaria que fossem inseridos em meu pronuncia~ento
alguns trechos desse magnífico estudo.
-
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Dentre outras coisas, temos o seguinte:
'"Registre-se, neste particular, a importância da implantação da rodovia
Cuiabá-Porto Velho, que veio a ser estendida também até Rio Branco e
Guajará-Mirim - nestes subtrechos_ dentro de condições pioneiras.
Dos dados coletados, os parâmetros demográficos espelham, de um lado, a forte_ as_censão popul~ci_onal ocor~i.da ell! ~ondônia no período 1970/8~
(crescimento fS% a.a.)_e, de-outro lado~ retraiarrl as condições de marginalid_ade _a que estão refegadoos o Estado do Acre e a s~b-região de Guajarã~
Mfr1m, -áen1ro d-o processo de desenvolvimento regronal."
Q próprio Ministro está re_conhecendo a situação em que se encontra o
~_sta.,.do .99 ~cre. _E_conlínua:
"Releva notar que tal marginalização decorre evidentemente de
uma gama de fatores, mas se _o processo de expansão está praticame-nte contido na região de Porto Velho, tal contenção só poderá vir
a ser superada com a pavimentaçãq dos trechos focalizados.
Se _3 rodovia Cuiabá-Porto Velho apresenta ainda hoje, na época chuvosa, péssimas condições, não compatíveis com a magnitude
---e ã natureza do tráfegO que- nela se.. desenvolve, os trechos Porto
Velho-Rio Branco e Abunã-Guajará-Miri_m, em_bora submetidos a
trMegos bem menos intensos, apresentam - em termos absolutos
- um grau de precariedade muito maior.
_ ~ De~'ido às condições de sua implantação, às características geotéCfdcas do subleít(i e à àfta pluvíometri:i da região," torna-se p-ro"ibitivo o custO da conservaÇão necessária a preservar um nível adequado de serviço, especialmente na estação chuvosa, provocando interrupções de tráfego frCqücr1fes·oe--prolongadas."
Aqui. o es~ud~ demt?n~_tra
mCnteCXcesso- de chuv:.t~
· O t!.'itudo corltinu~t:

pelll

·~s

dificuldades a serem superadas, espccial- -

~ror outro lado, o POLONOROESTE, contemplando com
açõcs inerentes a um projeto integrado toda a área próxima à BR~
364, em Rondônia, na medida em que promover o desenvolvimento
econômico dt!Sla faixa, tendCJ-á - desde que- JTinntidas nas aluais
condições as liguções viárias para Rio Branco e G uajará-Midm---=. a
acentuar de forma ainda mais considcrúve( o desnível sócioeconómico decorrente do isolamento a que Pratieamentc estão
aquelas. suh-regiõl!-s relegadas."

O ccrtci. Sr. f1residcn"te~ Srs. SCnadores, é que o Minístro E-líseu Re~ende
cst:J tomando providências para que. no decoirer do ano de 1982, nós tenhamos iniciado os trabalhos. para 4ue o próximo inverno não seja de tar1ü dif_f:.
culdade para aquela regitio.
Quero dizer t1 Casa que, paralelamente <1 este trabalho, fiz um apelo no
sentido de que o Ministério dos Transportes dê também prioridade à estrada
que liga Rio Branco u Cru~eiro <!o Sul c à construção de u.ma ponte sobre o
rio Mou que ligarú. no futuro, as cidades de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.
Desta tribuna, diante do_ acolhimento _que leve o nosso apelo, quero externar, mais uma vez, a S. Ex~ o Sr. Ministro Eliseu Resende o rcconhecimen~
to não só mc_U:, maS-de tádo o povo acreano,
Sr. Presidente, -outro assunto me traz- à tribuna.
--Comungando das justas alegrias do povo xapuricnse, pela data da_ ele~ação da Vii<l de Xapu.:i à ~te,go~_a ~e_ cidade) ende_rec~i mensagem congratulatória por intermédio-do seu hoilrado Prefeíto Jorge Hadad, a qua(pJSso a
ler:
A distüncia, longe de csmaecer a amizade e a- saudei de, torna-a mais acentuada e estreita. E assim que sinto esse váCuo no meu espírito que sempre
amou Xüpuri.~t úSSTtll-que-enTenao--a-SUUllfsTOfi<i-:- a sua bela e at6-êPíca his~
tôria._ Hoje, entre sorrisos~ alegriaS,-niúS:kãs, -câritícos, rufai dC tambores; espouc-ar de foguetes c discursos, estão sendo relembrados os 77 ano·s de sua
elevação à categoria dC cidildC: E O SeU ,.;erdUdeirO nascimento? E o -outrO
traço marcante da sua vida, como a passagem de povoado a vi lu? Tudo isso,
segundo o meu pensamento, contribui para formarmos um paralelo entre os
f<ttos físicos de uma urbe e o biológíCO do ser humano.
Cad<I data tem uma fe.'ita própria: O nascime-nto de uin sCr tem o- significado do Surgimento de uma comunidade. Depois, verTI O Seu crescimento.
tnmbém merecedor dC CSPedltl a fetO, -Porque provou êXitO dõ- seu -IníCiO.
Posteriormente, a cidade: i: a idade da menina que se transforma em moça,
muiw bem in~t~~prct:.td:.~p~r M:.tchudo dC:-Assis: -

·a

"E aquela idade inquieta e duvidosa,
Que nüo é dia _daro e é já o alvorecer;
- Entrc:.tbcrto botão,_ er1trcfechada rosa,
Um póuco de-menit-lil e um pouco de mulher."
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Bolos, música, foguete, e nunca inais se acaba, porque há de se repetir
pelos anos afora! Xapuri está nessa comemoração infinda, como se estivesse a
repetir seus quinze anos, sua festa da primavera, sua festa em flor! Que contínue sorrindo, por haver sido seu solo o escolhido para o salto rumo ao futuro:
que continue orgulhosa, impávida, por ter sido a eleita para se tornar o Ipiranga acreano; que continue sorrirido, por haver sido o palco das grandes decisões. Sim, porque já nasceu"precoce, isto é, adulta de corpo e alma -s"edimentados para comportar tamanha responsabilidade, porém imortal e gloriosa;
que sua terra fértil e dadivosa continue a fornecer a seiva para a vida de cada
um de seus habitantes; que nessa confraternizaÇão'se possa~ sentir a grãhdeza
de Deus e pensando Nele se despreze o ódio, o egoísmo avassalador; e que o
respeito e ajustiça prevaleçam como garantia de cada qual; que continue sorrindo, o mesmo sorriso inocente da menina-moça~ pelos habitantes heróicos
que a povoaram e plasmaram a sua civilização, ohtém com oS nordestinos,
árabes, portugueses e italianos e hoje com o novo fluxo de outros irmãos
como os gaúchos, baianos, paranaenses, paulistas, capíXabas, cariocas, gaianos e mato,;.grossenses, que vieram para ficar e ajUdar o seu desenvolvimento,
como novos bandeirantes da era supersõnici! Prefeito Jorge Haddad, patriota, digno e honrado adminiStrador, por
seu intermédio, saúdo o bravo povo dessa terra a quem se destina esta Mensagem fraternal, grafada com a sensibilidade da minha alma que sempre agasalhou Xapuri e o querido Acre- Estado fadado a radioso destino, graças à visão do seu criador, o General-Senador José Guioinard dos Santos, sem esquecer as figuras simples, porém excelsas do Xapuri, como Manoel Raimundo, João Damasceno Girão, Benedito José de Medeiros, Coronel do Exército
Rafael Augusto da Cunha Matos, CapitãO do Exército Odilon Brasiliense,
engenheiros Gastão da Cunha Lobão, Gen"iil Norbcrto e Aquiles Peret.
Xapuri que sempre amei, continue hospitaleira e alegre e que a Felicidade seja a companheira inseparável de teus habitantes! (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex'- está ausente.
Concedo a palavra ao· nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARI}(Pronuncia 6 seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A 16 de janeiro dez anos decorreran1: da _morte de antigo e ilustre
membro dessa Casa, uma das melhores figuras surgidas no período que se inicia com a redemocratização do_ País em 1945. Qu<iriGo cheguei ao Senªdo, a
alguns metros do plenário, havia um auditório sObremaneira útil, útil e de
bom gosto; era o auditório Milton Campo_s, homenagem prestada por esta
Câmara a sua memór"ia ilustre.
Uma das reformas, que ciclicamente vení alterando o prédio, que, aliás; é
de ontem, suprimiu o auditório e baniu o nOme com que íora batizado, aliás
em dias de negro autoritarismo. Talvei-devesse _diz~r_ qu~ f9~a "cassada" a
homenagem que o Senado prestara ao admirável homem público. Desse modo, na mesma _década_ de J970, a homenageip_ foi feíta e desfeita, co~o a confirmar a sabedoria de ca:mões,
~'Mudam-se

os _tempos, mu,ctam-se as von~.ades,
.. Mudam:-se o ser, muda-sé. a con_fiança;
·
"Todo o mundo é composto âe ·mudança,
"Tomando sempre novas_ qualidades.

O fato é. qu_e desapareceu o Auditório e cQm e!_e_o_norne QQ_~ntigo Senador por Minas Gerais, a despeito de a homenagem resultar de decisão d_o Plenário, cristalizada em resolução, de que teve a íniciati_va o nobr_e_Sen-ador Nelson CarnCíro.
.
,
~ __ .,
.. ___ , .
A propósito, lembro que as salas de comissões _OStentavam os nórries de
Ruy Barbosa, CloviS Bevilaqua,_ Bernardo Pereira de VasconceJ\os. Elas viraram gabinetes, novas foram construídas, mas com clãs -~ão voltaram os no~
mes daqueles preclaros brasileiros, ainda quand_o elas tivessem -sidO por eles
designadas por decisão da Câmara dos Senadores. O de Ruí Barbosa, por
exemplo, resultou de projeto de autoria do_S_enador Nelson Carneiro, quando
do cinqüentenário da morte do imortal patrício. Àquele tempo, eu cá não estava, mas me lembro bem, a censura se fazia sentir na imprensa e não poupava os fatos_ parlamentares. Os discursos acerca de Rui, 3.quí na ocasião proferidos, tiveram a sua divulgação obstada pela censura, a censura patrocinãda
pelo então Ministro __da Justiça, Professor Alfredo Buzaid, cujo nome para
juiz dó Supremo Tribunal Federal, outro dia, mereceu o voto favorável de 35
Senadores~

Nesse entretempo, e enquanto desapareciam os nomes daqueles brasileiros, nomes de pessoas vivas, ilustríssimas, por sinal, e apresso-me em proclamar, vieram a batizar dependências da Casa.
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Não se imagine seja COisa de fátuos isto de, no bronze, assegurar a
lembrança dos vivos ou garantir a ímortãlidade de atas normais da administração. Vai para um ano, Josut- Montello dava à luz páginas do seu diário de
1969, que_ me fizeram lembrar , qne entre nós se passava em matéria de piacas.
Leio o elegante ~scritor maranhense:
••Martin Alonso, em Ciência dei lenguage_ y arte dei estilo,
lembra-nos ql!e, na línguagre_ga, há mais de duzentas e cinqUenta
palavras para- designar a glória dos mortais. Sinal de que essa glória,
refletída na gradação dos vocábulos, constituía, realmente, aspiração e reconheciinento na ordem social, de que a palavra era espelho e testemunho. Os tribunos, os escritores, os filósofos, os mestres,
os atletas, os heróis, os políticos, os sábios projetavam-se na alma c
no sentimento da c<:>munídade, e é esse um dos principais ree-ncontros da huinanidade com a civilização grega, no períOdo do Renascimento. Na Grécia; a glória é nacional. Roma, estendendo-se pelo
mundo, ampliará o âmbito da fama dos mortais, que aspiram então
à glória universal. Ou seja: a glória que se amplia por todo o Império, e o ultraPassa. Burckhardt, estudando a cultura do RenasCimento na Itália, observa que Dante, na Divina Comédia, recolheu
no Purgatório a súplica de várias almas, para que as ajudasse a manter viva a memória delas, neste mundo. E quando Petrarca, numa
epístoia famoSa à Postúidade, compõe a sua imagem pessoal como
poeta, nada mais faz do que Sonhar com a glória póstuma, como
processo de imortalidade terrena."
Como se vê, não é de hoje que, desconfiado da justiça dos homens, ou de
sua desmemória, ainda em vid_a o homem parece querer assegurar a sua imortalidade, pelo menos uma imortalidade temporária ... ou, quiçá, uma.iinOrtalida-dezinha ...
A propósito, lembro fato ocorrido em meu Estado. Era Secretário do Interior, cuidando também dos assuntos_hoj~ da competêi1da da Secretaria de
Educação e Cultura, o Dr. Protásio Alves. Propagandista da República, por
longos anos Vice-Prcsidente do Estado, médico ilustre, foi fundador da Faculdade de Medicina e seu primeiro Diretor. O intenâente de São Borja, Viriato Vargas, deu o nome de Protásio Alves a uma escola municipal. Com os
agradecimentos ao correligionário obsequioso, Protásio Alves determinou a
imediata retirada de seu nome do frontispício da escola, porque, ponderou
em carta, o patrono de escola tem de ser modelar, e
"'Só o ponto final da existência gai-ante a integridade moral do
indivíduo."
Foi Isto-em 1913. O Dr.-Protásio veio a falecer em 1933. Não faz muito,
andando eu por Sã.u Borja, indaguei se Já havia escola com o nome de Protásio Alves. Não havi_a .._. Depois de sua morte, depois que ela, pondo fim à exís.:.
tência do ilustre médico e polí~icQ, eliminara a possibilidade de um desvio menos elogiávcl, ninguém s_e lembrou, em São Borja, de dar seu nome a uma escola.
Assim, não cstranh_a_que pessoas, desconfiadas da ingratidão ou doesquecimento dos pósteros, em vida_ cuidem de assegurar a lembrança de sua
passagem sobre a terra.

·cfi~guci -a· pCnsar em -.r~qu~ier ã Mésaque, antes de,colocar nomes de
pessoas vivas em dependência~ dq _Senad_o_, recolocass.e o nome de Milton
CUnipos em Iu._gar üdequaçlo~, a 5iil;'Srittiix o ·auditório de tãÕ curta duração:
COnlUâ'?,_ dt.:i.X~ ·_ã_ ~es~ 6 cUmprir ou_ o deixar de cumprir _rc.<;oJução do_ plenãfió.~rque,_c-ohvém~~bfinhar;a_ decisão foi ~o Senado. Na inauguraç_ão
áo- AUditório~ õ orador üi;-sini- co"meçou seu discurso:
""'O Senado Federal não permitiu- que Milton Campos fosSe
apenas página de seus Anais ou recordação dos que Com ele viveram
e lut~Lram por dias claros e livres. Eis por que, ao inaugurar-lhe a efí-de nesse-Auditório, que conservar* seu nome, quis perpetuar-lhe a
missão C a vida, airlda para os que vierem depois de nós. Foi ontem
que ele nos deixou, e imenso -ê o vazio de sua ausência. Falta-nos o
conselheiro prudente, o cético de fé, o sábio sem vaidade, a doçura
feito homem,_a ponderação, a austeridade sem atritos, a virtude sem
espalh~1fatlJ."

Discurso pr?nu_nciad~ n~ inauguração ~o "Auditório Milton Campos", em 13 de agosto de -J-;74,
em conseqtlencm de pro;cto de resoluçao apresentado pelo orador.
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Quem folava ossim era o Senador Nelson Carneiro,__ que, graças sejam
dadas, nesta Casa.. çontinua a fazer-nos bem com sua presença amãvel.
Rememoro o fato, e deixo à Mesa proceder como deve.
Meu requerimento s\!rÚ outro.
Se é verdade que o livro .. Testemunhos e Ensinamentos", incluído na
"Colcçi:io Documentos Brusilciros". da_Jos.é Olympio, tornou acessíveis trahulhos do preclmo mineiro, quantos conhe;;em as lapidares orações proferidas pelo antigo Governador de Minas Gerais e reUnidas~ em edição provinü.mu, sob o título de "Compromisso Democráfíco"?
Não venho pedir ao Senado, repito, que ele, honrando decisão sua, restituu o nome de Milton Cumpos u uma snlu, um auditório, a outra dependência. Já se viu que duru rouco.
"mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
··muda-se o ser, _muda-se a confiança;
"todo o mundo é composto de mudança."
Meu requerimento é no sentido de inserir a Obra de Milton Campos, a
publicada e a dispersa, n<J co\eção iniciada~quando Presidente o Senador Luis
Viana Filho e que reuniu trabalhos de João Mangabeira, Miguel Calmon,
Munoel Vitorino, Joa4uim Murtinho, João PinheirO, Jorge Street. Quando
da edição de ·"Teskmunhus e Ensinamentos", ununciuva-se a publiCação de
"Pareceres Legisl:.1tivos" e HArr..t7"ados Fo(enses" e não me _consta que eles
tenham sidl) publk:.tdos. Cuido que o livro_ y_en.ha a ter duração maior que o
bronz.e colocudo à porU.I de novo auditório ...
O Sr. DirCt'll Cardoso -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. PAULO BROSSliRD- Pois não. Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Dirct~u Cardoso- Nobre Senador Paulo Brossard, V. Ex', num
discurso de equilíbrio. profundidade e significação, está rdatando a atuaçãa
dos homens de pou~.::.t memória ou dos homens de memória curta. De fato, reclanw a injustiça que se fez acabando~se com o Auditório Milton Campos;
um dos numes tutelares destes últimos 50 unos da nossa República. Devo dizer a V. Ex• que foi pür noss<J iniciativ-u que voltou; aqui ao--pleilário, o busto
que ali cstú de Ruy Barbo:,J c que fui encontrar no fundo de uma sala, esquecido, empoeirado, uquele que foi a maior figura que já falou, que já pregOU no
Senado Federal. Foi por nossa iniciativa num projeto de resolução, que, ali,
está o seu busto iluminado. E quando o Senado faZ, às veZes, pOr omissão ou
comissão, uma mú açào, nós olhamos para o seu busto e a luz está apagadri.
Com Milton Campos também ocorre a mesm"a COi§.ri, Milton CampoS" que foi
uma das figuras singulares, dus mais eminentes, dentro de uma modéstia tão
própri<J dele, uma das ligurus muis ituminadas dos últimOs anos da República. Faz muito bem V. Ex' cm profligur o esquecimentO desfe-iiOme-ilustre que
tanto honra esta Casa. tanto a ilustra, tanto a enaltece como a enalteceu no
governo de Minas, o Estado de Minas Gerais. Portanto, associo-me a V. Ex•
de plen-o coração, com emoção mesmo e aí Cito OcasO dt:-Ruy, o nosso-exceJ~
so. inolvidável Ruy. também esquecido no fun~do de uma comisSão, jogado
no fundo de uma comissão, empoeirado_ e que foi aqui Colocado, depois de
um projeto de resoluç-J.o por mim apresentado à Mesa, e hoje é a figura vigilante que. no seu bronze, resiste ao tempo é à pouca memória dos homens;
aqui preside diarfamcnte, diuturnamente, hoia à hora, instante a· instante, o
lrJ.nscorrer. _a pulsação de nossas sessões.

O SR. PAULO SROSSARD- Aliás, se não estou enganado, foi atra-

ves de resolução que o Senado, cm 1949. quando do .Centenário de nascimento -de Ruy Barbosa. decidiu .a colocação do seu busto_ na sua sala de sessões.
ContinU_o;Sr. Presidente. depois de agradecer o aparte com que me honrou o eminente Senador pelo Espírito Santo.
E se Antônio Gontijo de Carvalho entre nós já se nãs) encontra p.ara.coHgir e prefaciar o livro que viesse a ser ,publicadO, como o -fez com ••Testemunhos e Ensinamentos", exísle alguém especificamente habilitado para proceder à coleta e seleção. com probidade e devoção, com afeto e-consciênda-: Edgar da Mata M<.tchado, de quem tive a honra de ser colega na Câmara dos
Deputados; brutalmente afastado da vid<J pública e da cátedra universitária, é
pesso<J da maior rcspeitubilidadc intelectual e moral. Não me lembro de alguém melhor qualificado p<ua a empresa. Em um, dois ou três volumes, ele
pode sistematizar O -P(•nsamento PoHrico d'' MU!oh Cci.inpos. E o Senado terã
resgatado o deslize cometido contra sua memóri<.t ilustre.
Quando d_e__ sua morte, disse o Ministro Luís Gallotti:
·~não cónheci _democrata mais puro, cidadão
respeitúvcl hQmern de bem.''

m~is

digno, mais

E Carlos Drummond de Andrade aquilo só um poeta seria capaz de dizer de maneira tão simples e tão bda:
"ele foi o homem que a gente gostaria de ser."
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M<Js, eu não posso me furtar de repetir as palavras que Nelson Carneiro
proferiu nesta Casa àquele tempo:
"Milton Campos foi o melhor de todos nós. Porque foi humilde quando
poderia ser vaidoso. Porque foi compreensivo quando poderia ser arrogante.
Porque foi simples quando poderia se fátuo. Porque foi forte quando outros
fmquejavam. Porque foi constante num mundo cheio de indeciSões. Porque
havendo conhecido o puder, não se embriagou de suas tentações, nem dele se
tornou escravo. Porque havendo conheCido o oStracismo, não pa[milhou os
atalho:; du translgénciu, nem dele guardou ressentímento.
''HJ. horas de viver e horas de morrer. Há os que tardam na vida e morrem estando .,;ívos. Há os que entram na morte e v"ivem estando moftos. Milton Cumpos deixou-nos qu:.~ndo mais precisa sua palavra, mais necessária su<J
desaprovação, até indispensúvcl- seria o bastante- a majestade de seu silêncio. Principalmente, :.1 lh;ào de seu exemplo."
Wílson Figueiredo, em artigo est_ampado no Jornal do Brasil, t<Jivez o único jornal. pelo menOS- fora de Minas, a lembr<Jr os dez anos da morte de
Milton Cumpos. observou:
"a morte não acrescentou_nem tirou qu<Jlidade a Milton Campos. Ele deixou, impert:dveis, mais frases do que obras. E mais
exemplos do que iniciativas ... Milton Campo~ dispensa a perspectiva .do tempo para upresentar~se'? Não; trazia~a em si próprio."

Não faltar;). quem pense que este discurso, ainda que inspirado de precei~
to de justiça, esteja alheio ao quadro <Jtu<JI, sangrando a insolência das medidas que se sucedem no propôsitó confC:.<>Sado de, devastando a devastada sear;.~ política, assegurur a continuidade tranqUila da corrupção de tu_do cm tudo.
A observ:.H.;ão talveL seja procedente, e estaria a revelar a melancolia que
me domina, mas a _sua procedência talvez seja- mais aparente que real.
O b:.mimento de Milton Campos pelo camartelo anôrlíiT10, é triste teste- munho de um dos traços da fragilidade da nossa formação social, a explicar a
desordem protciforme dos nossos di<Js.
O Br:.tsil é país de poucas c frJ.geis instítuições: há, sim, o poder, de resto,
longe de ser institucionalizado; contam-se nos dedos as instituições não- oficiais que mereçam ser chamadas de institüições: a Santa Casa, o Instituto
Histórico, o dos Advogados, a Academia Brasileira ... Partidos, num país em
cjlie a instituição par!<Jmentar conta mais de século e meio? O pouco que existia o poder ininstitucíonaliz<Jdo se incumbiu de desfazer, e persiste no propósito mals5o.
No Brasil o poder não repre..;;enta a ordem; paradoxalmente, encarna a
de.o;;ordem, que promove, sistemática e progressivamente. Em tudo e sempre.
Milton Campos foi ;.1 personificação da ordem, da ordem jurídica, da ordem
moral, da ordem política, da ordem que é irmã da liberdade, a que ele sempre
foi fiel. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) ,---Gostaria de prestar um esclarecimentO ãO- nobre Senador Paulo Brossar-d.
Primeiramente devo adiciOnar aO seu magnifico pronunchimento desta
tarde, -que M~lton Campos, para todos nós,-ê uma figura --imortal pela sua majestade morJ.l, pela -suei cUftu-r3, afiri3.l de -cOntaS, po-r todas as virtudes que
ornam e eng-randecem um· h-omem; e1e so~be viver~- E nó_s levaremos ao conhe.-c~men1o dos denlais integrantes
Mesa, rÍQ sentido de_ retomar a homenagem simbólica que antes existia e que eu" ignorava, bem como a publicação de
suas obras.

e
da

~

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Para uma comunicação, con-

cedo a palavra ao nobre ~enador Henrique Santillo~

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação)- Sr. Presidente, Srs. Sen<Jdores:
Comemorou-se, ontem, por recomendação da Organízação das Nações
Unidus, o Diu Internacional para Eliminação da Discriminação Racial.
HJ. quase dois anos atrás, desta tribuna, congratulava-me com a fundação, na e<.lpítal do meu Estado, do Instituto Goiano de Estudos AfroBrasileiros, destinado a promover a elevação sócio-cultural do negro.
Av<Jiiando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a importância para o nosso
País do evento que ontem se comemorou em todo o mundo de combate a to~
das as formas de disr.:rimin<Jção racial, e sentindo a necessidade de que seja
promovida em nossa terra uma-cfetivàli1tegração-d0 tlegro nas várias inStâncias de decisão e em todos os sctores da atividade social, econômica, cultural e p~Iítica do País, requeremos, na forma do Regimento Interno do Senado,
que, pela sua momentosa atualidade e alta significação social e história, seja
inserido em nossos_Anais o brilhante pronunciamento feito pela nossa emi-
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nente colega, Senadora Luélia de Alcântara, na Assembléia Legislativa de
Rio Grande do Sul, no ano passado, a propósito do importante papel do negro nos destinos da nacíonalidade.
A Sra. Laélia de Alcântara - Permite V. Ex ..- um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com prazer, eminente
Senadora.
A Sra. Laélla de Alcântara- Apesar de não ser regimental, eu não queria deixar passar -e-sta o"pOffu-riidãae de agradecer ao eminente Senador por
esta iniciativa. Quero que esta homenagem não seijasomep.te_ a mim dirigida,
mas a todos os negros do Brasil que, apesar do 13 de Maio, apesar de serem
rompidos os grilhões da escravidão, ainda não foram, no mínimo oficiosa:..
mente,- apesar de oficiithnente -libertos da discriminação racial em nosso
País. Obrigada, Sr. Senador.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eminente Senadora Laélia de Alcântara, o discurso pronunciado por V. Ex' no dia 11 de maio do ano passado
na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, é, sem dúvida alguma, de
uma importância muito grande pelas colocações corretas e adequadas de V.
Ex'.
Esta nossa iriiciãtiva, Sr. Presidente e Srs. Senadores, justifica-se-plenamente por representar uma justa homenagem que necessita ser prestada, no
dia de hoje, ao negro brasileiro, pela valiosa contribuição que vem prestando
à nossa História, uma vez que, como muito bem afirmou a ilustre Senadora
Laélia de Alcântara, Hà medida que o negro brasileiro fizer a sua história e a
da Pátria, compreenderá que grande parte da riqueza nacional, praticamente
tudo, como disse Otávio lanni, é obra de seu talento e de seu trabalho." (Mui(fJ bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE
SANTILLO EM SEU DISCURSO .
.
A PÁTRIA SE CONSTRÓI COM
A FORÇA DO IDEAL
DiScurso pronuncíado nâ Assembléia Legislativa de Porto Alegre em I I de
maio de 198/
Vindo das lonjuras da Amazônia, daquele A~re distante, que a bravura
do gaúcho conquistou dilatando as fronteiras do Brasil, é ao mesmo tempo
honra e prazer estar aqui com vocês, queridos amigos da terra de Plácido de
Castro, o intrépido conquistador do Acre, é ao mesmo tempo honra e prazer
estar aqui com vocês; queridos amigos gaúchos, queridos companheiros do
PMDB.
Estar aqui para lhes trazer o abraço cheio de calor, do civismo e da brasilidade nesta caminhada em que procuramos mostrar e atestar que nasce um
Brasil, nasce dos nossos sonhos e dos nossos esforços, dos nossos desejos e
das nossas lutas.
A luta tem que ser diuturna, uma Pátría se constrói coin a forÇa do ideal,
mas é cimentada na luta de todos que se orgulham de serem seus filhos.
A Pátria clama, e, ao seu chamamento todos temos por obrigação atender. Não pode haver exclusão nem de classe, nem de raça, nem de sexo.
Desde quando, suprindo a reconhecida rebeldia do índio a toda forma de
obediência "que signíficasse condições sedentárias, e o negro é introduzido no
Brasil para os trabalhos de lavoura e os afazeres domés_ticos, três raças se
unem "num abraço amoroso" para a co-nstrução de um novo País.
O Btasil do ciclo da cana-de-açúcar já eferece ainfra-estrutura econôrnica capaz de produzir importantes fenômenos sociais que vão influir não só na
rica colônia portuguesa mas, também, na Europa OCidental que- então se pie~
·parava para o gigantesco passo da Revolução Industrial.
Ao contemplarmos a história, às vezes trágica, de nossO deSenvolvimento, uvem9s agraudar-se o negro, amassando com seus rudes braços- durante três centúrias de desesperança - a herança de um continente. Primeiro,
com os elementos geográficos, em jogo, ele foi o Cimertt6- que fixou o novo
homem na nova paisagem. Não é só uma estátua sentimental que lhe devemos -como essa da Mãe Preta. t uma que o representante como um Hércules bârbaro a carregar nas costas _o_ pesado material com que foram construídos os alicerces da Nação.
..0 negro fundou o mundo brasileiro, sem que lhe tivéssemos feitO-a nienor promessa. Mas a histórra estâ exigi rido agora que lhe paguemos o sacrifício." É um fato historicamente inconteste que a massa de negros erri nossa
terra não permaneceu de braços cruzados diante da escravidão. Ela reagiu
por todos os modos e como pôde. Protestou por meio de quilombos, fugas,
rebeliões e até de crimes cometidos contra senhores e feitores. Foi sempre altivo e continua a sê-lo.
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É um erro histórico dãr-se à- escravidão brasileira o aspecto de falsa suavidade. O negro é um insubmisso diante de toda forma de arbítrio e opresSão.
a que-se há de lamentar é que só de uns poucos anos para cá é que se tem
procurado mostrar o negro como aquela figura que soube se elevar do ambiente de degradação em que foi acorrentadO para nos legar as tradições de
sua arte, de sua cultura e do seu amor às causas no_bres.
Certo que a escravidão, como disse Joaquim Nabuco, permanecerá por
muito tempo como característica nacional do B_rasil. Ela espalhou por nossas
vastas solidões uma grande suavidade; seu contato foi a primeira forma que
recebeu a natureza virgem do País, e foi a que ela guardou, ela o povoou
como se fQsse uma-religião natural e viva, cóm Seus mitos, suas legendas, seus
encantamentos, insuflou-lhe a alma infantil~suas ~ristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargar, seu silêncio sem contração, suas alegrias sem causa, sua
felicidade sem dia seguinte.

O negro brasileiro nunca negou adesão às lutas do povo, porque é de sua
índole-rebelar-se contra as opressões e as injustiÇas.
Assim é que o vemos- em Canudos com os fanáticos injUstiÇados;
contemplamo-lo, em 1710, na Guerra dos Mascates; vamos encontrá-lo na
kevolução PernambUcana em 1717, na Praieira e na Balaiada. Destacada foi
sua atuação entre oS cabanas e emboabas, nas coxilhas com os Farrapos e na
revolta dos cariocas contra o Governador Salvador Correia de Sã e Benevides.
Nos fastos da Independência, v~mos vê-lo combatendo, na Bahia, sendo
muitos deles feitos prisioiteiros e suffiariamente fuzilados pelo General Madeira:
Na RePública, sua presença foi notada nas lutas de 1893, com Floria-no,
pela consolidação do regime. Destacada foi sua contribuição na guerra contra o Pãraguai- e entre os combatentes da Força Expedicionária Brasileira
que, na Itália, lutaram contra o nazi-fascismo.
Já em 1922, esteve- ele presente com Siqueira Campos e sob o comando
de Isidoro Diêis Lopes, na Revolução de 1924. epica foi sua contribuição na
marcha-de "32 lnil-quilômetros -da colliria Prestes, na Revolução de 193.0 e na
de 1932.
Em todas _as campanhas cívicas da· reconstítucionaltzação do Pals, Como
na defesa de nossa soberania na República como no Império, o elemento negro sempre respondeu presente. Desde que aqui chegou como escravo, foi ele
não só 9 fato r de progresso como elemento_ de luta tenaz contra a violência, o
arbítrio e a injustiça. Isto desde os quilombos, quando lutou pela própria lib-údade e assim se comportou em todas as campanhas cívicas da Pátria. Já
por ocasião da formação das capitaniaS hereditárias, os negros foram convocados para erigrossar as tropas de defesa do nosso solo.
Embora sem a condição -oficial de soldado, participaram, a princípio,
das guardas militares; depois nos terços negros, aí já considerados militares,
sob o comando de Henrique Dias, na guerra contra os holandeses.
Este é o homem que desde os priinórdios da Colônia sempre procurou
pãrtícipar da fornfação, desenvolvimento_ e consólidação da nacionalidade.
Fo_ram seu trabalho e seu sacrifício que ajudaram a construir uma Pátria
à qual veio a pertencer e a se incorporar, dedicando-lhe todo o amor e abnega~ão.

A famosa Legião Henriquina, na Bahia, mostra-nos o negro brasileiro
como pioneiro nã formação de contingentes patríótícos que aqui se organizaram pela nossa Independência, mas mUito ãntes da Independência, jã os negros lutavam por ela e também pela República. Tiveram eles marcante
atuação, por exemplo, na Guerra dos Masca_tes de alto significado libertário.
Lutaram, denodadamente, ao lado dos pernambucanos contra os portugue-Ses que, no Recife, exploravam o povo atrás do balcão de seus armazéns.
Da mesma forma tiveram atuação destacada na conspiração dos alfaiates, na Bahia, em 1789, sob a chefia de Cipriano Sarada de Almeida, notável
abolicionista, considerado mesmo por Juliano Moreira, como o "verdadeiro
campeão da Independência do Brasil". Este movimento que tinha, então seus
lemas, a libertação dos escravos, carreou para suas hostes muitos bravos negros, que lutaram ombro a ·ombro com outros brasileiros, pela instalação de
um governo republicano e pela independência da Capitania. Nessa histórica
luta sobressaíram as figuras dos negros João de Deus Nascimento, Manuel
Faustino dos Santos. Inácio Silva Pimentel. Lucas Dantas, Luiz França Pires,
José do Sacramento, Vícente Mirra e muitos outros, cativos-e pessoas de cor.
E que dizer da Inconfidência Mineira? Seu aproveitamento neste movimento libertário foi testemunhado por Alvarenga Peixoto, que lhe enalteceu a
valiosa contribuição pela sua vitória.
A discriminação do negro no Brasil estã conotada com as atividades rudes e humildes a que eram destinados negros e escravos em longo período da
nossa História.
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A discrimínação se preride muito mais- a uma situação de p3pel socíal
que de raça.
A discriminação é fruto de sistema educacional, vigente atê hâ bem pouco, no Brasil, com sua dicotomia inStitucionalizada--Onde havia o ginãSio para
os filhos dos abastados e as escolas profissionais para as crianças·oriuhdas
das classes humildes, isto é, os descendentes dos negros.
Agravava mais esta sitliaçãb õ fato de exístif uril sistema de ensino secundário ofiCial, quando na verdade ainda inexistia uni sistema de ensino primário oficial.
A escola únicii fOI Um -ffilló--até há bem pouco tempo:
Melhorando-se as condições pedagógícas do Brasil, havendo uma perfeita articulação dos diferentes graus de ensino, abrfndo-se as portas da universidade a todos, inclusive, é claro, aos negros, teremos uma maior participação
do negro nas várias funções sociais, desempenhandO" ele cOm O mesmo peso
os apéis que o preconceito e as desmoralizadas teorias antropológicas das desacreditadas escolas alemãs_atribuíram à raça branca como um privilégio.
Ao longo de nossa HistQria, vemos os negr_os fazerem insurrejções e or~
ganizarem quilombos, que nunca deixaram de existir no período da escravidão. f:, então, que aparecem, para orgulho da Nação, os grandes líderes negros, os Zumbis dos Palmares, o Dom Cosme, do MaranhãÕ, o Manuel Congo, do Rio deJaneiro_e a negra Luiza Mahim, na Bah~a, que ilustrar~m a história revolucionária do Brasil com feitos memoráveis.
A primeira metade do século XIX, na Bahia, foi fértil em revoltas, e
conspirações de negros, tendo sobressaído a figura ímpar do negro Francisco
Lisboa, reunindo em sua casa, no Aljube conspiradores para o combate à
opressão e à violência.
Hoje, como ontem, ele está presente cm defesa das tradições da Pátria.
Hoje, como ontem, sabem reagir com dignidade e altivez, a tudas as formas de arbítrio e prepotência. Em nenhuma fase, mesmo no regime escravo,
se observa o negro como um subserviente, um desfibrado. Por isso, muito fizeram pelos movimentos libertários e em defesa dos direitos e prerrogativas
da pessoa humana. Soube , como ninguém, aliar sua ·índole generosa, trabalhadora e honesta a uma forte repulsa às injustiças e abusos do poder.
Luiz Luna observa que somente urna compreensão muito elevada das
qualidades do negro brasileiro, um reConhecimento comprovado das suas
emoções e sensibilidade, do seu caráter e formação, poderiam levar um homem, como Nabuco, à posição extremada que assumiu na canipanha abolicionista, ao lado de outras notáveis figuras, muit:a.s--delas de formação aristocrática e ex-senhores de escravos.
A passagem do negro ficou ~ssinalada indelevel!llent~ em ~odes os sete~
res e áreas da vida brasileira: na política, com o inOlvidável José do Patrocínio, nas artes com tantos primitivistas, letristas de primeira águã; naS letras,
com Cruz e Souza; em suma noS-hábitos e costumeS do -povo. 'Ê: das suas tradições que despontam os aspectos mais belos do foldore nacional, já que ele,
como nota Artur Ramos; 4 'é um artista por excelência". E no Brasil, ele firmou como ninguém, esta qualidade. Na dança, na músic-a, na escultura, na
pintura, ·como "ressalta o mesmo etnólogo, a contribuição do negro fOi das
mais ímpOrtantes. ~·seus autOs de caça, de guerra, de amor, tudo isso_ tornouse sobrevivência folcórica ·no NoVo Mundo".
Negros e mulatos, em todas as épocas, se destacaram pelo talento e cultura no cenário nacionãl como artistas, poetas, escrítdres, advogados, cientistas, jornalistas, médicos e sacerdotes.
Negros foram Pedro Américo, Vítor Meireles, mestre Valentíin e Àridré
Rebouças. Negro foi o grande Jllriscon.Sulto-e-pa:i-laineiltar Antôiúo Pereira
Rebouças. Negros foram Caldas Barbosa e Lauiindo Rabelo, êmulos do
grande José do Patrocínio. Negro foi o cientista Crnéfi1o Juliano Moreii:-a e os
Marques mestres da Mediciria pe!-riántbucana. :"Jegros foram o incomp3rãvel
Machado de Assis, o romancista Lima Barreto e jurista do porte de Tobias
Barreto e Tito Lívio-de Castro. Na filosofia, destaca-se a figura do grande Farias Brito, considerado por Leonel Franca o único filósofo brasHeiro, no sentido rigoroso do termo. Na hierarquia eclesiástica ·pontifica a figura extraordinária de D. Silvério, chamado pelo Papa Leão XIII de grande sábio. No Direito, destacava-se a figura de EvaristO de Morais, considerado um dos expoentes do Direito pátrio:
Thales de Azevedo em suas .. Elites de Cor" mostra-nos os grandes canais de ascensão do negro brasileiro no comércio, n-a burocracia, nas corporações militares, na política, nas artes, na educação, na religião~ naS profissões liberais, na cultura em geral. Fazwse imperioso que se proficiim, em nosso País, mais e maiores facilidades para a ascensão social da pessoa de cor.
Não mais se justifica que, expulsos dos centros de produção, depois da
abolição, tenham que se _contentar com as posições periféricas da sociedade.
Após 18_88, o brasileiro negro não pode mais fiCar mã.rginalizado como o
foi na Colônia.
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O 13 de maio não pode ser considerado um terrível logro como amargamente afirmou Oliveira Ferreira Silveira, líder do grupo gaúcho Palmares.
Não é admissível que a Abolição tenha beneficíado mais a economia brasileira do que o negro brasileiro.
Hoje ele precisa ter sua identidade bem definida e tem tudo para obtê-la.
Já é tempo de os negros brasileiros não mais ·~se situarem nos pontos
mais críticos dos gráficos, noS índices maiS medíocres das estatísticas, nos parãgi'afos mais sotill-nos dos relatórios, nos segmentos mais inferiores das pirâmides, desenhando um mapa de um Brasil subdesenvolvido."
Sua contribuição no pasSado foi das mais importantes, para o progresso
da nacionalidade. Esta contribuição precisa contínuai' a ser dada sem desfalecimentos, porque dela muito espera a Pátria brasileira.
A apreciação feroz ao antropólogo Silvio Coelho segundo a qual "a atribuição dos subempregos ao contingente de cor foi incentivada por uma sociedade interessada em manter à sua disposição um celeiro de doméstica e lavaw
dores de automóveis", ainda é repetida- com vises de verdade.
Urge fazer que ela não espelhe mais esta triste realidade. O negro tem
tudo para furar a barreira--da penúria e da estagnação.
Co~ Joaquim Nabuco (?_odemos exclamar, hoje com mais razão: "Precisamos desbastar, por meio de uma educação vigorosa trezentos anos de cativeirõ, isto é;-de despotismo, de supertição e- de ignorância".
Se historicamente, foi '"as mãOs e Os p-és do seu senhor", hoje, ele precisa
gozar Qe oportunidades iguais com os demais cidadãos com a força do seu talento e engenho e, assim, poder colaborar para a grandeza c prosperidade da
Pátria.
Mas, o que importa agora é que_ o negro. se conscientize de sua valiosa
participação ila constrUção da Nãção brasileira. Devemos deplorar que ele
ainda não participe muito, ou covenieotemente, dos ganhos dessa Nação,
muito menos ainda no nível político.
À medida que ele fizer a sua História e a da Pátria, compreenderá que
grand_e parte da riqueza nacional, praticamente tudo, como disse Octávio
Ianni, é obra de seu talento e de seu trabalho.
O importante, agora, é que a Nação leve na devida conta a participaçãO
do negro em sua edificação. Com ela já está- ele identificado há 400 anos e,
portanto, nada justifica que se sinta exilad_o em seu próprio País.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Car_doso~ para uma brt!ve comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente_ e Srs. SenadOres:
Sábado último, esta Casa foi alanceada por uma grande tragédia com a
morte, em curcunstâncias trágicas, de um dos j::Olabor.adores da Taquigrafia
da Casa, o Sr. Adolfo Cardoso que, numa riladrugada fria e chuvosa, foi quase que degolado em Taguatiilga, onde se encOntrava, perdendo a Taquigrana
e o Senado uma das suas figuras mais eminentes.
Sr. Presidente, é preciso qUi()Senado saiba: não foi um taqu(grafo comum- disse-me a Diretora e disserain-me alguns taquígrafos- foi um dos
maiores taquígrafos do Brasil e, talvez, do mundo.
Quero apenas mostrar aos Srs. Senadores as qualificações intelectuais e
profissionais desSe rriOço, qUe eram de tal ordem, que ele sintetizaVa dez minutos de oração de um Senador eni apenas dez linhas de taquigrafia. Eis aqui
o últinio apa-nfi-àment<.úãqútg-ráftco dele: um discurso de dez minuios, em que
reduziu nUma lauda de quatro" dedos de largura e dez linhas de texto taquigrãficO. Aqui está o apanhamento de urn-a hora de discurso em uma folha apenas
- uma folha! -que ele gastava, tal a capacidade de síntese e de percepção
deste funcionário.
- Disseram-me seus colegas, os quais estão chocadíssimos, como devemos
estar todos nós, que ele era um dos maiores, Senão o maior Taquígrafo do
Brasil, que a morte levou aos 41 anos, deixando seis filhos na orfandade.
Quillificação esta coino estoU dizendo, Sr. Presidente, dez minutos de oração,
sem recOrrer a nada - não recorda à;gravação riem a outros dados, nada!
Taquigrafava díscursoS de dez minutos em dez e tTieia linhas. Tenho em mãos
vários apanhamentos taquigráficos seus: em duas--pãg1iiaS está taquigrafado
um discurso de_ uma hora. Este taquígrafo era um iluminado que a morte roubou tão tragicamente, na madrugada de sábado, quase degolado na porta de
um café, poi uma figura: âe um sicário, depOis- de urna ligeira discuss[o, -sem
motivO--nenhum.
-- -Assim, Sr_._ Pl-esidenle, faço este registro ce·rto de que o Senado estende o
seu pesar a toda comunidade taquigi'ãfica da Casa, a todos que aqui viVem
conosco, apanhando os nossos discursos e que perdeu, essa comunidade taquigrãfíca:, urna--das suas figuras mais luminosas, aquele que não mais se seritará aqui. E a minha frente, agora, vejo uma cadeira vazia e, simbolicamente,
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eu o coloco ali. Ele está ausente do Plenário, mas nós lhe estamos prestando
esta homenagem.
Que os Anais registrem o desaparecimento de Adolfo Cardos~, aos q~a~
renta e um anos de idade, um dos maiores, senão o maior Taquígrafo doBra~
si!, figura dotada de tais qualificações técnicas·, intelectuais ·e de memOria, que
fazia o apanhamento de um discurso de dez minutos, em dez linhas de quatro
dedos de largura. Não há, em cento e cínqüentã e â01s anOs de vida d-0 Sena~
do, exemplo igual.
Sr. Presidente, o Senado se curva, reverente, contrito, diante dessa perda
irreparável para a Taquigrafia-da Casa. É a manifesfaç_ãO do nosso pesar, d9
nosso luto_, diante de tão trágico desaparecimento q·ue rOub_(~)U do convívio da
Casa, do seu trabalho, e da comunidade taquigrãfica, uma das suas mais brilhante, senão a mais luminosa das suas personalidades.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEN».DORES:
Eunice Michiles - Evandro Carreira - Raimundo Parente- Jarbas
Passarinho- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Mauro Benevides- Nilo
Coelho - João Calmon - Amarai Peixoto- Roberto Saturnino- T ancre~
do Neves- Amaral Furlan- Benedito Ferreira- Mendes Canale- Len_oir Vargas- Pedro Simon- Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) diente.
Passa-se à

"Sindicato d_os Professores _do Distrito Federal
SINPRO- DF
CARTA ABERTA AO POVO BRASILIENSE
Os professores do DF vêm, através de seu órgão de classe, solicitar pro~
vidências ao Ministro da Previdência _e ASsistência Social, Jair Soares, ou a
quem de direito, no sentido de regulamentar a aposentadoria e_special do professor (aos 25 -anos ~de serViço para as professoras e aos ·3.0 para· os -professores), aprovada pelo Congresso Nacional em junho de 1981, e promulgada em
24 de julho do mesmo ano.
Os professores do DF, que, cm sua esmagadora maioria, são regidos pela
CLT, não têm ainda como usufruir dessa brilhante conquista da classe, a
nível nacional, uma vez· que os administradores do INPS não conseguiram até
agora regulamentar uma Emenda Constitucional aprova~a há mais de oito
meses.
Julgamos oportuno _Lembrar que o "Pacote PrevidenciáriO'' não encoritrou nenhum entrave buruc_rático_para sua implantação e, mesmo sem 6 aval
do Congresso Nacional, já está tirando parte de nossos minguados salários
corroído_s pela inflação, para cobrir o rombo da Prev-idência Social, cujo resM
ponsável nunca foi o trabalhador. Perguntamos finalmente- ao Ministr_o Jair
Soares o que nós, professores celetistas, devemos fazer para termos O direito à
Aposentadoria Especial, pois vários Estados e Municípios jã estão garantin~
do a seus mestres esse direito adquirido através de uma grande união nacional
dos professores.
A atitude assumida pelos atuais responsáveiS pela: PrevidêifCiá Social de_
nosso País torna-se uma afronta à categoria profissional e um desrespeito ao
Congresso. Diante do exposto, o Sindicato dos P_rofessores do Distrito Fede~
ral torna público o seu protesto e reivindica às autoridades c;ompetentes me~
didas c_oncretas e imediatas para corrigir a lacuna.
Brasília, lO de março de 1982.- José Liberto Pfmentel, Presidente.
No Ceará, Srs. Senadores, a expectativa é--a mesma, não se entendend_o o
posicionamento protelatório assumido pela pasta previdenciãria.
Trazendo o tema ao conhecimento do Plenário,- na tarde de hoje, transmito um apelo veemente ao Ministro Jair Soares, no sentido de corrigir ades-

Está finda a Hora do Expe-

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 no 406, de 31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de_direito.tributário, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.354 a 1.356, de 1981,
das Comissões:
- de Constiruicão e Justiça:
- de Economia; e
- de Finanças.

O SR. MAURO BENEVlDES (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: .
. _
Após uma luta de vários anos, o magistério brasileiro teve acol~ida, pelo
Congresso Nacional, antiga reivindicação relacionada com a redução do praM
zo para aposentadoria, numa decisão memorável que repercutiu intensamen~
te em todo o País.

O Sindicato dos Profe.ssoJ;es do: Dist_rit9 FçQeral, ate~_to a9 des_li~de .da
questão, endereçou expediente ao Senado e a__todos os seus integrantes, com
apelo veemente para que intercedam junto ao Ministro Jair Soares com o objetivo de assegurar-se _a imediata reg~lamentí3,ç_ão da referida emend~ G_onsti~
tucional.
"
Eis o teor, Sr. Presidente, da carta aberta dos professores brasilienses, re~
fletindo a ansiedade que grassa no seio da_laboríos~ classe, em todas a~ Uni~
dades da Federação: _
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propositada e gritante omissão, assegurando aos professores o direito à aposentadoria, nos termos preceituados pela Lei Maior do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presi~ente. (Multo bem.')

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra, para uma
breve comunicação, ao nobre Senador Mauro Bc:nevides ..

Decorrido, porém, apreciáVel lapso de tempo a emenda promulgada não
foi ainda regulamentada no âmbito da Previdência Social, apesar dos esforços despendidos pelas entidades representativas do professorado.
Em razão disso, os celetistas que perceberão os seus proventos pelo
INPS, acham-se prejudicados à espera de que se ultimem as providências disciplinadoras até aqui proteladas injustifícadameote pelo Ministro da Previdência.
~
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Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. !<?-Secretário.

t

lido o seguinte

·REQUERIMENTO No 47, DE 1982
Nos termOs do art. 350, combinado com a alínea "b", do art. 310, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei da Câma:.
ra n9 114, de 1981-Complementar, a fim de que seja encaminhado ao reexame
da Comissão de Finanças, conforme justificação feita na tribuna na sessão de
ll do corrente.
Sala das Sessões, 22 de março de 1982. - Senador José Fragel/i.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação o requerimento.
0.5-'S"fs. Senadores ciue o aprovam queiram permanecer- sentadOs. (Pausa.)

Está rejeitado.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Presidência suspenderá a
sessão pelo prazo de lO minutos e acionará as campainhas, a fim de que os
Srs. Senadores compareçam ao Plenário para procedermos à verificação de
votação solicítuda pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 58 minutos, a sessão é reaberta às 16 ho~
ras e 8 min~lfÚ.)

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está reaberta a sessão.
Sendo evidente a falta de quorum, a Presidêncía se dispensa de proceder à
verific<.~çào requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
Constutada a falt;.~ de quorum para votação do requerimento, fica adiada
a ap-rcclnç~ão da m;.~téria.
~=

--

Nestas condições, não serão submetidas à consideração do Plenário as
demais matérias da puut-a, uma vez que todas dependem de votação.
São os seguintes os irf!ns cuja apreciação é adiada:

Votuçào, em primeirO turno, do Projeto- de Lei do Senado nll 13, de 1979,
de autoria .do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial paru o comerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e _Ju.Hi(a, pela constitucionalidade e juridicidade;
...:.:..·de Legislação 5_oâal, favoráv~J;
- de Smíde,T;iyorável; e
-de Finanças, fuvorável, coin voto vencidO dos Senadores Bernardino
Viana -e JOsé Fragelli.
-

3
Votação, em primCiro -turno, do Projeto de Lei do Senado nll 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da-C-On-
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solidação das Lti:) 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 l.065~_de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- &• Legislação Social, Tuvórável; e
- de Filiançás, Tavorável.

Executivo Federal. Cumprindo a exigência da Constituição e do_ Regimento,
o nobre Senador José Fragelli postula autorização desta Casa Legislativa
para integrar a Delegação, na condição de Observador Parlamentar.
E indiscutível, Sr. Presidente, que se trata de missão da maior relevância,
já que nesse CánclaVe serão debatidos ·asSuntos-relacionados com o Direito
~M~
.
~

4

Não há por que o_Senado Federal negar o seu assentimento para que seu
ilustre integrante no caso o Senador José Fragelli, possa aceitar essa delegação do Poder Executivo.
Portanto, o parecer é favorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? l64, de
1981, de ;,luto ria do Senad-or -Luiz Viana, que dedaf_c.i._O Marechal-dO-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, s0b n•s 815 c 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição f! Justiça, pela constitucionalidade, Juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que aprese"itta; e
- de Educação c> Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição c JustiÇa.

5
Votação. erTI primeiro turno, do Projeto 06 Lêr do Senado _n'? 3-52, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho; que di~põe_ 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.

6
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senª"do n"' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que ri.crescenta 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 n's l.l97 a 1.199, de 1981, das Comiss-ões:
- de Constituição e Justiça, pela constitLtcionalidade e juridícidade;
- de L,•gislação Social. favorável; e
- de Finanças, favorável.

7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 362, de
1979. dc_autoria do Sen~1dor Ruinhcrtõ Lucena, ciue alterã dispositiVo doa Lei
n'? 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
.PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130-a 1.133, de 198~1, das Comissões;
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Soda!;
- de Sen·íço Plib!ic·u CNil; e
- dt• Finclllfas.

8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do SenadO.n'? 30-9, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que disróe sobre o exercício da auditoria
contábil c dú outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das C0missões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade_ e juridicidade;
--de Legi,\'laçào Social, favorável;
- - de Seniço Plih!ito Cil•i/, contrário; e
-de Economiá. favorável, com as Emendas de n<:>s-l e 2-CE, é}ue apresenta.
(Dcrcndendo da votação do Requerimento n"' 35/82, do Senador
Gubriel Hermes, de adiamento da _discussão para reexa.me- da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. I'RESllWNTE (Gastão MUller)- Esgo<ada a Ordem do Dia.
Passa-se. agora, :'t apreciação do Requerimen-tO -n'? 46/82, lido no Expediente, cm que o nobre Senador José Fragelli solicita autorização do Senado
para aceitar missão do Executivo no exterior.
Solicito ao nobre St!nador Mauro Bencvídes o parecer da Comis-são de
Relações Exteriores.
O SR. l\'1AllRO BENEVIOES (Para proferir parecer. Sem revisão dO
orador.)- Sr. Presidente, na conformidade do que dispõe o art. 29 do Decreto nq 44.721, de 1958, o Senhor Presidente da República vem de designar o
nobre Senador José Fragelli para, na qualidade de Observador -Parlamentú,
integrar a Delegação do Brasil à XI Sessão da [(I Conferência das Nações
Unidas !->Obre o Direito do Mar.
O ato. d.:ltado de 15 de março. já foi devidamente publicado no Diário
Ojlâal da União, c~1bcndo agora ao nobre Senador, como o fez,_ solicitar, nos
termos preceituados rt.:la Constituiçi.io c o RegíiriC"nto Interno, autorizaÇão
do Senado Federal rm:1 que possa aceitar essa indicação honrosa do Poder

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -O parecer conclui favoravelmente à concessão- du -licença.
Não havendo número para delibl!ração, a matéria fiCa com i sua votaÇão
adiada.
O SR. PRESIDENTE (Gastií0 rvfUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Alrnir Pinto.
O SR, ALMIR PINTO (Pronuncia o seguin<e discurso.)- Sr. J'residen- te, Srs. Senadores:
Condena-se, nos arraiais oposicionistas, a política econômica do Gover- no, pelo fato de O Erário eStar a desembolSar somas vultosas de recursos em
obras suntuosas, úraônicas_, que pOderiam ser adiadas, e menores gastos serem aplicados cm setores outros, mais econômicos, e que respondessem,
prontamente, ao desafogo e desconforto do quadro atual por que passa a população brasileira. Simplesmente não são indicados quais os setores para uma
melhor percepção governamental. Evidentemente tem sido um assunto que
_há merecido, por parte de abalizados economistas, conceituações multífáriaS,
que levam aos mais curiosos em conhecer o melhor caminho a ser seguido
pelo Governo e a pensarem_ que, na verdade, o certo, segundo velho adágio, é:
~'Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje!.".
Então pergunta-se: o Executivo Federal dispõe de meios para realizar as
grandes obras que recebem o crivo da censura oposicioriista, orientadas, todas elas, para colocar o País na rota desenvolvimentista?
Poderemos responder com ·outra interrogação: estará o GovernO-,
amanhã_ distante, cm cond_lções de contar com recursos para executar os impoftantes enlrreendímentoS com este áescerido assustador de preço de material, além de mão-de-obra caríssima; cõffi -o dinheiro difícil de se obter, a juros
altíssimos, além do spread de garantia dos empréstimos que venha a realizar?
Atente-se paru o-comportamento atual da nossa balança comercial, que
o tacham deficdcio,jrreal. Se assim o fos.se, não estariain os nossos credores
nela confiando, Ubdndo-IT150 da garantia dõs empiéstimos- o spread?
A carga oposicionista orienta-se -para o setor energético, com maior ênfase à política nuclear do Governo.
Quem quer que visite o Cone Sul, e conheça o que já existe pelas nossas
vitlnham;as, talvez não incriminasse_ tanto a ação do Governo ~m ~esejar
aparelha~ o País para a era atôm[ca.
---AS Angras, pc!Õ que tenho lidO e ouyido, têm dado asãs ao combate oposicionistu, pelos gastos insuportáveis ao Erário e problemas técnicos surgidos,
relacionados, inclusive, com a localização, que há eXigido despesas que bem
poderium ter sido evitadas.
__
M-as, presse-niC-se, c não ~C -tomem cOmo porta-voz do -Ministro César
Çals, _das__ Mi nus e _Et_:~ergi~·-c~m_q já te_m acontecido, falo, como já disse,
situando-me nos pronunciamentos c_escritos que ouço e leio, em que, repito,
pre&s.cnte-se a tendência do Governo, nesta quadra presente, mais voltada
para um perfeito conhecimento da tt.cnologia nuclear.

-num

Ê certo qúc o programa de construção das túmonucleares continua a ser
exccütado conforme entrevista do Ministro das Minas e Energia, acredito,
lida por quem interessado esteja pelo problema nuclear brasileiro.
Dentro de um prnzo estipulado pelo títular do MME, foi fíxãdo o número e o local onde elas deverão ser implantadas.
Sr: Presidente c Srs. Senadores, falemos agora do nosso potencial energético hidráulico.
· A Itaipu- Binacional, a maior hidroelética do mundo, com 12.600 MW
de potência instalada, com 50% no Território brasileiro, correspondendo a:
6.300 M\V, que a partir do próximo ano colocará em funcionamento a sua
primciw gr'!nde turbina, cujo poder _energético irá somar-se aos 124.673
GWh,já existentes a partir de 1?79, sendo que 92,3%, ou seja, 115.100 GWh,
de origem hidráulíca.
Sabe-se que, do total du energia que produzimos, a hidreletricidade corresponde a 690.000 barris de petróleo por dia, o que representa, sem sombra
de dúvidu, uma alentada economia de nossas divisas.
Tucurui- no Rio Tocantins, será outra alta fonte geratriz de hidreletricidade e por isto deverá ser tocada a todo vapor. para que, com as demais jâ
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existentes no território Nacional, venha a se constittrir, nésle espaço de 3 anos
que ainda restam do Governo do eminente Presidente_Jo_ão Figueiredo, numa
fonte de riqueza cnergéüca para <I Nação.
Não no:; parece o melhor proceder condenar-se a ação corajosa do Chefe
da Nação, _que enfrenta todos os óbices, para conseguir fCclirsos-- exlei'riO-s
para iniciar u·mas e ultímur outras grandes obras proporcionadoras, a curto
prazo, de recursos que darão ao erário os meiOs-para a arrlOftlzci"ÇãQ dos em-:
préstimos realizados.
_
Às grandes obras concluídas some-se _Ç-arajás_..:._ com,_ o seu poderio mineral e agropecuário. o Porto de Itaqui - dando escoamento ao _minério e
aos grãos que serão exportados para o exterior. Aí, então, aqueles que criticavam e tachavam o desempenho do Governo-de impatriótico, por fazer gastos
adiáveis, de certo se compenetrarão de que valeu o sacrifício, porqUe passa~
mos por ensejar melhores condições económicas ao povo brasileiro.
E o que repres-entarão esses empréstimos daqui a 10 - 15 - 20 anos
com a desvalorização da moeda?
Quanto de rendimento o País não estará usufruindo com o aurhento das
suas exportações e-utilização dO seu carvão-mineral, do âlcool, da hidreletricidade gerada pelus grandes hidrclétrícas nacionais? O petróleo que jorra em
terra e no mar? E o minério radioativo de Itataia, no Ceará, uma das maiores
jazidas do mundo'? A província au·rífera do Pará? As esmeraldas da Bahia e de
Goiás?
Indiscutivelmente, teremos que reconhecer o acerto do Go.Vern9.Quando
se volta para o aproveitamento (mediato da potencialidade desta incomparável Nação, que- tudo tem para tornar-se a grande potência im.indial que so_nhamos; e os seus filhos, num amanhã não muito distante, libertos da pobreza endémica das regiões mais sofridas, como as que, por odiosa discriminação, ainda padecem das mazelas do subdesenvolvimento.
Aí estão as regiões. N ortc e Centro-Oeste, -Càm aS Suis hiâi"elétricas _e
províncias minerais e muito chão" agricultável, na espera de se _tornarem celeiros no setor de grãos comercializáveis interna: e_extçr_tJ.;;Iri)enteJ
Atente-se para o Grande Carajàs, par"a ()["lde-·se-Voltam_as atenções dos
MiniStérios: ·da Agricultl(fã C das Minas e Energía; estando o êxitO do empreendimento agropastoril na dependência da agilidade que vier a demonstrar a S_ectcta-ria Executh1a do importante Projeto, que preconiza "a implementação de 4 grandes pólos com uma ãrea de 3Qmil hectares, cuja função
básica é provocar o efeito de demonstração sobre a área de I milhão de hectares, que estú sob direta influência da Ferrovia Ca(ajásfltaqui.'~
Pretende o Ministério da Agricultura, como se d_epreende do oportuno
editorial de sábado último d_o_Jornal de Bras_íliª_lntitulado .. Carajá(Agdcola", transferir para ali os .. pacotes tecnológicos" que vão iffiplantar a verdadeira agricultura de exportação brasileira, q-ue- se estenderá, a médio prazo, a
uma ãrea de 5 milhões de hectares."
Não se trata, pois, de urna açodada ação governamental ou ae cunho
meramente promo-cional. Não!
A notícia ·que a imprensa hos dá, de certo; confiável, é a de que "os 4
pólos agrícolas que o governo implantará abrangem os 4 tipos de solos predominantes da região, o que significa que estarão diSponíveis ali os-4 modelos
tecnológicos exigidos pan1 a ocupação científica e racional de toda a área."
Já para o Nordeste c Centro-Leste, além da exploração mineral, o Go~
verno terá que agilizar o seu desenvolvimen~o com eficazes procediinentos
tecnicamente indicado_,<; e que levem a carente região a conviver de Inaneira
racional com os terríveis efeitús das estiagens CíClícas·, inci"emen~ando a agricultura irrigada, para isto mandando construir pequenos, médios e grandes
açudes, além da_ barra_gem dos rios para o rcpresamento do preciOso Hqui"do.
A pecuária, com a política da construção de aquadutos, será igüalmente
beneficiada ffirn o plantio de for!ageiras adequadas à região.
Não se pOde, Sr. Presidente e Srs. Senadorc;:;s, parar diante das dificuldades que se antepõem ao nosso desenvolvimGnto. Todo o sacrifício para
ultrapassá-las é vC!lido, e compreendido como boa a. intenção m3ior dos nossos governantes de chegurcm o_quanto antes à sonhuda e acalentada emancipação económica du N<~~:.;ão.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (,"'.fuito hem! Palma,~.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Sen<!dor I Ienriquc Santillo.
O SR. HENRIQliF' SANTII.LO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão- do orador.) - Sr. Pr~sidente e Srs.. _Senadores:
Tem sido bustante discutido nestu Casa o problema dos empréstimo::. in~
ternos c cxtcrn_o_s a Estados e municípios brusileiros,
Tenho _cm màos,_SrL Prl!sidente, uma relação dos projetas de resolução
que trumitam nc..<;ta Casa, alguns nas Comissões e o·utros aguardando inclusão na Ordçm do Dia e, portanto, na Secretaria da Mesa, todos eles solicitando autorilação para esses empréstimos.
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São 289 projetes- de resolução, :!4 dos quuis referentes a empréstimos externos, e 265 a ~mpréstímos internOs, SObretUdo u prefeituras. Tive o cuidado
de cfl!tuar a somu de todos os monta•1tes a que se referem estes projetes de re~
__ soluÇ_ão; p<.~ra os empréstimos iritcrn JS, 0 tOtal elevu-se à importância de 101
_bilhões, 647 nlilhÕ\!s, 71 mil, e 344 _cruzeiros. Os que se referem a .empféstimos
externos elcv<.~m-se à importflncía de I bilhão, 88 milhões e 122 mil dólares.
Isso nos dú os limites do escândalo, da situação escandalosa a que levaram os Estados, as administraÇões- eStaduais e, Sobretudo, as administrações
municij>"alS, ·as· prefeituras deste País.
Temos reiteradas vezes usado desta tribuna para dizer que não passa por
estas autorizações que o Senado, até há bem poucC', fazia a mancheias a solução dest~ problema, mris pela neCessid"ade urgente de uma reformu tributária e fiscal que pudesse descentralizar o acúmulo dos tributos neste Pais.
Não padece dúvidas, Sr. Presidente, que os municípios brasileiros
·encontram-se em~ Sítllação de verdadeira miSerabilidade econômicõflnanceira. Não pade~e dúvidas, e ninguém tem dúvidas de que essas adminiStrações muni~ipais não têm corrio cumprir o- seu dever de assistir as suas comunidades. Também estou convencido de que à medida que o Senado_cooti.:.
nuass_e aprovando sem maiores discussões todos esses projete-s de resolução
autorizativos de novos empréstimos, à medida que o Senado fizeSse isto, estaria ele se acumplidando a uma situação que precisa ser mudada. Estaria ele
levando aos_ municípios, às cOinuTtidades municipais e aos responsáveis -pelas
prefeituras municipaiS um estímulo a mais de acomodamento, quando, na
verdade, o que se precisa fazer mesmo é um estfmulo a mais no sentido de
mobilizar-se a opinião pública n<.~cional para uma reforma tributária, que dê
aos municípios brasileiros_ pelo menos uma certa autonomia econômicofinan~eira.
Esta é uma exigência nacional, uma exigência de toda a Nação, de toda a
sociedade J?ras!_leira, uma_ reforma tríbut_ár(a que leve aos Estados, às adminis_trações estaduais, rec.LJrsos hoje qrreados- aoS cofres Qa União, às avalanchas~ para .que elas possam, sem subserviência no Poder Central, atender às
necessidades de s.eus_ co.es.Laduanos.
O Jornal do Brqsil, hoje, publica matéria~ana_iisando um destes projetas
de resolução, parte desta listagem quase quilométrica -de projetes de resolução que pedem autorização para novos empréstimos. O Jornal do Brasil,
também nesta mesma matéria, consigna declarações do ilustre Senador Bernardino Viana, a respeito da questão.
_ -~- _D projeto a que se refere este jornal é um projeto de resolução solicita nela autorizaç_ão_ para empréstimo exterriõ, pelo Es.tado do Rio de Janeiro, no
montante de-20 milhões de dólares, para reequiPamentO do Corpo de Bombeiros 9aquele Estado.
Parece-me, realmente, que se trata de um caso especialíssimo. Compulsando o processo, na mHnhã de hoje, pude verificar que, realmente, se trata de
um caso muito especial. O ideal seria que o Estado tivesse recursos para reequipar, modernizar o seu Corpo de Bombeiros e dar segurança à população
daquele Estado. O ideal seria isso. Alega a administração estadual, no correr
do próprio processo, que os recursos não existem. Interessante, também, é
que lú nas entrelinhas cita-se a criação de uma taxa especial, já em vigência, já
sendo cobradu da população mas, que por motivo de ordem jurídica, não pô~
de, até o momento, ser uplicada no -reeqUip-amento, na modernização mateda1 daquele serviço.
Mas é como disse, o ideal seria que o Estado tivesse condições paTa reequipar aquele Corpo de Bombdros. esse serviço importante para a comunidade. Alega a administração estadual, no processo, não ter condições.
Eritão, cOnsidero, -realmente;-que eSSe-é u·m caso especialíssimo. E. preciso que _exist<lm, aqui. outros casos espccialísmos, estou certo que poucos, estou certo que raros porque,_ também manuseando tudo isso, pude verificar
que~ -nã- sUa quase -totalidade. -são -empr€stifuos qi.Ie se destinam· a aplicações
que•não são Urgenres, que podem espero. r, de ct'lmunidades que já esperaram,
algumas dt!ias, dez~nas e d.CzCnas- de ano:;, pam que serviços ali apontados
fõS:-;eril rcilliz~1dos.A verdade i! uma só, Sr. Presidente, é inconcebível que, num mandato de
4 anos. venha um governador ou um prefeito-de grande cidade solícítai _em~
prbtimos no-seu último ano de adinfnistração. ConSidero; inclusive, imoral.

O Sr. Di'rteu C'afdv~·v-~Permiti::_V. E~~ um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouvirei V. Ex• num inst~nte.
É ób\ iv, é claro que hCt uma situação de realidade, h~ uma situação de
f~llo. os município~_. o:c; Estad_ose~tào empobreddos. Mas: isso deveria ser a
pfCócüp;H;iin do ~1dministrador no início do seu mandato, no início de sua administraç~o. quando ele e~tiver implementando os passos iniciais do seu planejnmento administrativo. N{\0 é o que estú ocorrendo com essas enxurradas
de pedidos d..: empréstimos por Estados e por municfpios no Brasil.
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O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. EXf um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço V.-Ex•. comprazer.- .
O Sr. DirCeu Cardõso - Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex!- está
pondo os pingos nos is em relação aos empréstimos para 9 Corpo de Bombeiros do Estado do RiO de Jilneiro e Corpo de Bombeiros do Rio Grande do
Sul. E isso, como sabe V. Ex._ e disse-o aqui muito bem, foi objeto até de estudos de nossa Bancada que então se manifestou favoravelmente_ à liberação
dos dois empréstimos: para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e o de
Porto Alegre. Srs. Senadores, no Rio de Janeiro, comenta-se, e o comandante
do Corpo de Bomheirrn:~ disse que nunca chegou em pauta esse empréstimo,
está aírida nas comissões,-está vindo, nunca nóS tomamos conhecimento dele.
E, agora, a nossa Bancada, reunida já por duas vezes, se manifestou favoravelmente à concessão de ambos os empréstimos. V. Ex• _está estudando muito
bem o assunto e pondo os pingos nos is, porque n6s estamos serido injuriados, ou melhor, responsabilizados por não termos cOntribuído e aprovado os
empréstimos, quando esse projeto nunca_ chegou na qóssa ·pauta -de deliberações. Portanto, V. Ex• está, com muita justiça, denomiõando as coisas_ e
pondo os pingos nos is. Parabéns a V. Ex• p-or essa manifestação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Os pingosnos is, eminente Senador
Dirceu_Cardoso, já estão sendQcolocados_por V. Ex• há maiS de-um ano, nesta Casa, reiteradamente. V. Ex• tem sido o paladino nesta luta, e a Bancada
da Oposição reconhece isso plenamente, essa luta de V. Ex• Eu- iria chegar
justamente no ponto a -que V. Ex• chegou, que ã -Bãrlcada oposicionista está
diposta a examinar caso por caso_e, com a_sua plena colaboração, aprovar os
casos considerados especiais, como os dois já referidos por V. Ex•, o de reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e o da cidaM
de de Porto Alegre.
O Sr. Moacir Da/la- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento .dO orador.)- Vou pedir a V. Ex•, eminente Senador Henrique Sa"ittillo, que colo~
que na sua prioridade, também, uma rogatíva que tive do eminente Secietário
de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Adib Do-mingos J3tene-. Este homem,
que já uHrapassoll-os-limitCs da -frOnteiia -do Estado àe São PaUlO e já é um cirurgião cardiologista de reputação nacional e iriternaciõnal, esfá aí com uma
solicitação-de empréStimO para equipani.entoS--alfarTie-nte Sofisticados, quando
há necessidade imperiosa de salvar nossos irmãos de GoiáS~ M"ató Gi"-ossõ, do
EspíritO santo e de todo eSte Brasil. E; V. Ex• como médico -que é, homem
cônscio das suas responsabilidades, Senador intel1gente e atuante, há de ver
que a p-rioridade da solícitação do eminente Secretário de Saúde -do Estado de
São Paulo deve ter prioridade número um, porque eles querem montar, efetiM
vamente, um pronto-socorro para atender a este Brasil imenso. Fala-se em
administrar, em fazer ponte, e ele quer fazer, num pequen-o hospital, pontes
de safena para salvar brasileiros. É a roga_tiva que faço a V. Ex• no sentido de
que, na hora de fazermos a triagem nesseS pedidos de ernpréstirilos, coloqUemos em prioridade, a solicitação, a reiVindicação do eminente Seci'etârio_ de
Saúde do Estado de São Pauto. Está me dando aqui um telegrama o nobre Senador Bernardino Via-na, recebido do Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, Sr. Augusto do Amaral de Souza, e eu recebi um idêntico, eni que ele
solicita um empréstimo para pagar empréstimo internO referente à -dívidas do
Estado contra(das por administração passada e ele, agora, que-r fazer uma
composição dentro desse pedido de empréstimo que aí está. ACho que esses
problemas, que essas solicitações são Válidis, como o caso do nosso EstadO,
meu e do Senador Dil"ceu CardOso, em que o Governador bate_às portas do
Senado para fazer uma composição de dívidas, não é para fazer meios.:fios;
não é para fazer lavanderias, o que acho que é válido também fazer, porque
vai absorver mão-de-obra. Sou a favor dos empréstimos. É o meu posicionamento. Sou a favor em gênero, número e gi-au, desde que sejam para aplicar
em melhoria de condições de vida do homem brasileiro, que vai absorver e
gastar mão-de-obra que está aí ociosa. Sou favorável. Mas_ nós temos que ver,
dentro do espírito que orienta a nobre Oposição, hã aque!es que, efetivamente, na· Oposição, estão de acordo e; dentre estes, pediria a V. Ex~ que Olhasse
com carinho, os pedidos do meu pequenino Estado do Espírito Santo, do Governador Amarai de Souza e do eminente Secretário de Saúde Dr. Adib Domingos Jatene, do Estado de São Paulo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço a V. Ex• Mas, eminente
Senador, gostaria de dizer que o carinhO, a meu ver, deveria começar pela
Bancada de V. Ex• qu': tem, nesta Casa, m3.ioria ... · -"
-

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem!
O SR. HENRIQUE SANT!LLO- ... e que quando quer mobilizar-se,
mobilizaMse, como no caso de aprovação do Sr. Alfredo Buz"aid paiâ-0 Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Moacyr Da/la -

Não faça injustiça Ex•
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O SR. HENRJQUE SANTILLO- Não há nenhuma injustiça!
O Sr. Moaqr Dal!G- V. Ex~ está fazendo injustiça ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- A V. Ex• eu nunca farei injustiça,
porque V. Ex• está sempre aqui.

O Sr. Moacyr Da/la- Mas, V. Ex• se lembra que para votarmos um
processo de pedido de empréstimo, ficamos aqui durante vinte horas, encaminhundo votação, discutíndo, declarando voto, todos os senhores Senadores
da Oposição, sem exceção de net~bum, Ex• ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Utilizimdo um direito regimentaL..
O Sr. Moacyr Dalla- ... um direito regimental, não contesto! É um direito líq~ido e certo da Oposição que acho válido, inclusive sou contra determinados pedidos de empréstimos, pois vejo que alguns não são necessários.
Acho válido a posição da Oposição. Já dialoguei, parlamentei várias e reiteradas vezes com o eminente Senador Dirceu Cardoso, disse a S. Ex•, em verdaM
· deüos apelo_~ dramáticos, ~a _neces~idade de se aprovar determinados emprés!_imos agora, cruno bem dfssC.~e :enfo_Ca V. Ex.•, OGovernador do Estado do
Rio d_e,Janeiro vem dizçnci_Q da ameaça que um incêndio causa à população
desse Estado, o que_ V. Ex• enfoca com precisão, com lealdade. Mas, é preciso
que se escreva, mas que se escreva num papel para sempre, que várias e reite-radas vezes esta Bancada esteve cheia, cheia mesmo; e não agüentou, efetivamente, o esbarro da Oposição porque foi maçuda, pesada. E o rolo compressor da Minoria esmagou a Maioria. A verdade- é esta.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não é isso. Quando a Bancada oposicionista. p-or d~terminações_supCrioréS QUer mobilizar-se ela se mobiliza, ela
e.<.;t:l aqui no Plenário; ela aprova o nome do ilustre jurista ex-Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, para o Supremo Tribunal Federal, na primeira reunião.
E mais: o Regimentq I_nterno desta Casa é democrático.
_O Sr. A.fqaqr D_alfa-:- É elástico.
t~f!!.

O SR. HENRIQUE SANTILLo" ,.,E se a Bancada do Governo, que
maioria, se <\ B:,mcad<t Ço_ PQ~ 1 qu_~ tem maiorfa, ...

O Sr, Moacyr Dalla- É porque é elástico o Regimento.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - · ...se mobilizasse permanentemente,
ela suportaria aqui váriãS sess_ões~ ilã-o ·apenas uma; ni:as sessões sUcessivaS, no
cttmpámento: do dever, de aprovar os empréstimos com os quais ela concorda
e a Oposição não concofda.

O Sr. .if~acy~--D~hq- _Permita V. Ex• _Sabe V. Ex• que só nós_conseguimos aprovar a mensagem do eminente jurista.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- A Oposição não concorda com isso.
Portanto está, no cumprimento do seu dever, encaminhando voto poz voto;
declarando Voto por vOto. Aliás, citou o eminente Senador Moacyr Dalla o
caso do Estado de São Paulo, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. ~
interessante que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo necessite de
um enipréstim-o paia adquirir um aparelho tão importante quanto esse. enM
quanto o Sr. Paulo Salim Maluf distribui ambulâncias pelo Brasil inteiro,
agrados pelo Brasil todo, usando os recursos do Estado de São Paulo. Não é
interessante isso? Veja bem V. Ex• como se preCisa aitalisar caso por caso.
O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENR!.QUE S.ANTIL.L.Q =Ouvirei V. Ex•, logo a seguir.
Veja V. Ex• como é necessário examinar-se_caso por caso. É preciso que
o G_overno do Estado _de São Paulo esclareça a esta Casa porque necessita de
um empréstimo para adquirir um aparelho como esse.
O Sr. Moacyr Dalla- -Porque é i~portado, e as Kombis são fabricadas
no Brasil. Só através dessa autorização é que poderemos comprar.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Onde é que V. Ex• encontrou qualquer dispositivo legal que obrigue a autorização do Senado para aquisição de
qualquer artigo importado que não seja através de empréstimos? Onde existe
isso?
O Sr. Moacyr Dalla- Artigo 42, n'? IV, da ConstituiçãO. Quero que V.
Ex• leia.
.O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas aquilo Ex• é para empréstimo
externo.
O Sr. Moacyr Da/la- Também.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Apenas Ex• para empréstimos externos ou internos. Se O Estado tem condições de adquirir qualquer produto
que não tenha similar nacional - veja bem - que não tenha similar nacional, ...
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O Sr. A4oacyr Da/la- t o caso.
O SR. HENRIQUE S.ANTILLO- ... ese tiver recursos ele pode adqui-

rir sem empréstimo. É óbvio, Ex~ Onde _se c.olocou isso?_O Governo-ao Estudo _d_a Rio de June_irp, a não ser através de um colega nosso vir dizer isso. Eu
fui verificar se iss-o constava do processo, ptifã fazer crítica~ Do processo não
consta; é óbvio que não consta, porque·nao _é nec_es-s-âri.o, se o Gpvetno tivesse
os recurso_s necessários para importar artigo néCeSSãi'io;-indispensãvel e sem
similar interno, ele o faria pagando normalmente_ à vista, se quisesse; desde
que fosse com autorização da CACEX e desde que não houvesse similar in~
terno.
O Sr. Jt-foacyr Dalla- Desde que ele tenha dólares. Desde que ele tenha
moeda estrangeira.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não é necessário que ele tenha dólares; isso não é-verdade ...
O Sr. M oacyr Da/la -

_É verdade sim.

O SR. HENRIQUE SANTILLO

~-Então,

veja bem. Enquanto o Go-

verno do Estado de São Paulo, citado por V. Ex•, está ã necessitar de empréstimo externo para importar um determinado aparelho - que eu considero
importante - c sem similar interno, sem similar nacional, ...
O Sr. Moacyr Dalla- Aí V. Ex' faz justiça.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- ...-Enquanto isso, há ou não há mal-

baratamento dos recursos públicos naquele Estado?

O Sr. Moacyr D.a/la- Absolutamente.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Porque a imprensa tem publicado e
tem publicado com insistência.
O Sr. Moacyr Dalla- Eu não sei se o fato de_s~ fUier úm-a Obra_ de assistência, c V. Ex~s reclamam aí, e falam, diuturriamente, numa obra de assistência social, e quando alguém diz que vai fazer-OU que Se eStUTazendo isso, que
está dando ambulância, para atender doentes~ eu não entendo mais nada Ex~;
eu não entendo a Oposição.

OSR. HENRIQUESANTILLO.~ Mas se o Go_verno do Estado de São
Paulo tem condições de presentear municípios atê de outros Estados, com
ambulâncfas, por que não o teria no sentido de importar um aparelho tão importante e que não tem similar nacional?
O Sr. M oacyr Da/la- Talvez custe o preço de umas duas ou três ambulâncias.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- E não estou aqui, neste momento,
para discutir oS objctivos do Governador daquele Estado, distribuindo, às
rnancheias, ambulâncias para municípios de outros Estados.

O Sr. Alberto Silva- V. Ex• me permite Lim riprirte, nobre Senador Henrique Santillo'?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•
O Sr. Alberto Sil1•a- Nobre Senador Henrique Santillo, estou acompanhando o discurso de V. Ex', os apartes que está recebendo, e gostaria de

lembrar o seguinte: aqui se disse que as Oposições, ou os Senadores da Oposição embargaram os empréstimos, no ano passado, e que se levou vinte hop
raspara se aprovar um só empréstimo. E também se falou, aqui, sobre a prioridade de determinados empréstimo, falava-se no Corpo de Bombeiros do
Rio de Janeiro, e Porto Alegre, c agora esse _aparelho para São Paulo. A pergunta que.eu faria, neste instante; a título de colaboração ao pronunCiamentO
de V. Ex~ seria a seguinte: se esses empréstimos estão af~na pauta, pof que razão é que o Líder da Maioria não pedia ou entrava em entendimentO com o
Líder da Minoria, no sentido de tirar da pauta todos esses pedidos de empréstimos, considerados de prioridades, e discutia ali. Eu lhe garanto que facilmente teriam sido todos eles aprovados. No entanto, o que se veríficou aqui?
Pedidos de inversão da pauta_da Ordem do Dia, várias vezes, no ano passado,
para se colocar na primeira fila. como primeiro pedldo de empréstimo, os
seiscentos e poucos milhões de cruzeiros para· o Piauí termiri.àr-um estádiO.
Isso foi J:onsiderado aqui como prioridade. Quero lembrar aqui, ao nobre Senador Dirceu Cardoso, que a prioridade foi dada várias vezes, com-pedido de
inversão de pauta, para terminai' um eStádio, repito. E a informação que tenho, agora, vinda da capital do meu Estado, é_ que não foi feito nada, absolutamente nada, e essc_dinhciro iá foi liberado em se_temb_ro ou outubro do ano
passado. Então, se aquílo era priOridade prior(ssima,jã_deveria estar pronto.
Então, veja que as prioridades não são dadas para aqueles ·assuntos essenciais_~ E eu _queria apenas aproveitar pãra dizer que se eles, realmente, entrarem na pauta com prioridade um, garanto como a Oposiçã_o toda, aqur, votará na mesma hora, pedido de empré...;;fimo dessa natureza. Era a contribuição
que queria dar.
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O Sr. Moacyr Da/la_~ V. Ex' me permita nobre Senador? (Ass_ent{mentq
do orador.) Louvo o pronunciamento do aparte do nobre Senador .Alberto
Silva. beu_s_ qu~ira que os _regJ~t;os, no:s :~.~~is da __História, deste Parlamento,
deste Senado Federal, sejam efc!tivamente U_l1la-reali~ade_ J:tO futur~. Que os
projetes venham, sCja'ffi'díSCU.tidos entre ãs lideranças- nós vamos fazer parte, ~izem que vamos !"los reunir _!.l.ma~h_à:;- e que se vote os de priOridade. Isto
serft para mim um motiVO de gfa-nde âlegría, não para niiin, mas para todos
a-quele.~ que, efetivarnente, querem cnsej~t oportunidade àqueles sofredores,
aqueles cjue efetlvarnente precisam deste empréstimo para ·regularizar a situação e "atender ao chamamento __de muitos segmentos da sociedade brasileira.

êi SR.-HENRIQUE SANTILLO- Sei que V. Ex• não teve estain"t-~nção, ~as ~ão há motivo algum para duvidar da Oposição aqui, nesta Ca-

s-a.- SemPrC que_elã fez com o. Partido do O!:)verno, com o partido de V):x•.
com o PDS, qualquer a_co_rdo de Plenário, este acordo foi cumprido.
Desculpe-me V. Ex'
O Sr. Moaqr Dalla- Mas nem por longe insinuei isso.

- ---0 SR. HENRIQUE SANTILLO- Na verdade, o que não foi cumprido, .lamentavelmente, foi a Emenda do Senador Murilo Badaró: esse acordo
~ão foi cuiTl_prido! Ex' Nós fizemos aqui um acordo, em que a extensão do
Prazo-de transferênCia seriU de apenas tfintã dias, e vem agora o Governo e
envia para esta Casa a imoralidade desse projeto, _estendendo o prazo para
cento e oitenta dias.
Veja V. Ext~, então, que não há nenhuma razão- é óbvio- e disse o Senador Alberto Silva, com _toda a razão, a B~ncada, através de sua liderança,
está disposta a examinar caso por caso, e os casos especiaiS serem aprovadOs
com a sua efetiva colaboração. Estou aqui nesta tribuna para dizer iSso: dizer
isSo __::_ estou_C.erto- _em_ nome da Bancada, porque isso foi uma decisão de
Bancada, não foi uma decisão nem -mesmo da liderança oposicionista isoladamente.
Veja bem V. Ex'~- como é a questão dos empréstimos: se ternos aqui cerca
de 250- empré::>timos para prefeituras, temos, neste Pais, 4 mil municípios, quase todos, pelo menos, em situação de penúria econômico-finãnceira. E
mais: ___s_e _existem aqui 250- process~s, esses prõcessos sofrem uma _espécie de
filtração a nível do ExecutivÕ -:- é o ExeCutivo que decide, na Verdade. Os
processos que_ conseguem ultrapassar as barreiras oferecidas pelo Executivo
Federal, esses são os que chegam ao Senado Federal. E há uma filtração também d~ __carátçr pqlítico, esta é a verdade~ Raramente se vê aqui, nesta relação, município administrado, por exemplo, por um prefeito oposicionista
-isso é muito raro o_correr. Por quê? Porque há uma filtração política também lã, a nível do Governo Federal, a nível do Banco Central, a nível da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Então, essa é ulna outra questãO--que precísa ser discutida também pela
Oposição aqui e por todos nós, porque se há duas centenas de municípiO-s-em
situação de penúria, aqui apresentados, na verdade essa lista é muito mais
longa, porque atinge a quase 4 mil municípios brasileiros.
É por isso que volto a afirmar: a luta mai"or de nós todos_ tem que ser
aquela que vise uma reforma tributária que dê aos municípios c às_admiriistrações estaduais uma certa autonom~a econômico-financeira para que, ínclusive, do ponto de vista político, nã~ sejam_ eles subservientes ao poder central,
à Presidência da República.
O Sr. Bernardino Viana- Permite- V. Ex~ um aparte?
__ O SR.. HENRIQUE SANTILLO- Con<;edo, com praze_r, o aparte a V.
Ex•
Q s_r:- Bé~nardiJIO Viana- É ap_enas_ para e~d:lrecer, nob_re Senador, que

o empréstimo relacioilado com _a autOr~ização do Senado no valor de 634 milhões de cruzeiros, inClUindo váfias -obras no Piauí, foi assinado o mês passado, feita a concorrência pública e, agora, é que saíram os vencedores dessa
concorrência. Por isso, a demora que o Senador Alberto Silva está estranhando. Er_a .est~ ~ .~sc}areci.mcnto que queria pre.star à Casa.

O SR.I:{ENRIQUE SA~TILLO- Tivenotícias, Sr. Presidente, de que
n~

SEPLAN realizou-se um eStüd-o para se efeHvar uma-reforma tributáriafiscal neste País, c que o Ministro Delfim Netto botou a sua mão pesada em
cima, a·panhou o resto dos papéis resultantes e os colocou em uma gaveta
bem escondida de sua secretaria. Não permitiu o Sr. Ministro- Delfim Netto
que nem os estudos _prosseguis~cm.
Pelo o que a imprcnsu pubficou das .decisões iniciais do grupo de trabalho, seria urna coisa muito boa. ~a verdade, pregava-se ali a ncccssidade.dessa reforma c quc__se fizesse uma determinação de responsabilidade de cada
nível da Administraç_jí.o; que se fizessem, por exemplo, .os municípios responsáveis pelo pré-escolar e pela- educação primária, mas que fossem dados aos
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municípios recursos para tanto, sem que eles p-reclsaSse-m; através de seus -preM
feitos, g<i.stãr seus parcos- riCUrSos -vindo a Brasília,. ..
O Sr. Bernardino Viana -

Estou de acordo com V. Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... baterem às portas do MEC quase
que mensalmente, para conseguirem alguns minguados recursos para cons~
truírem poucas salas de aula lá no interiOr brasileiro.
Que dessem aos Estados a incumbência do ensino secundãrio, que ficasse
por conta da administração estadual, mas que ela se responsabilizasse por isso, mas que aos Estados também se dessem recursos suficientes, não recurs-os
de transferência, mas através de uma reforma tributária, arrecadados pelo
próprio Estado diretamente, e que ele se responsabilizasse por isso. E daí para
a frente; assim fã:mbém com a Saúde; assim também com o Planejamento; assirri também com o desenvolvimento industrial, agrícola, etc, do País; assim
também com todas as ativídades deste País. QUe" a -reforma-tributária tãmbém
significasse um prOCesso de descentralização da execução de obras e de decisão político-administrativa neste Pãís.
Mas com relação a isso, disse o Sr. Minisho: .. não é tempo, não é hora.''
Porque nunca é tempo, nunca é hora, Sr. Presidente, para os que têm uma
formação autoritária, para desceri.tralizar e fazer democracia: Nunca-e tempo,
nunca é hora para aqueles que se formaram política e administrativamente
durante períodos negros. duros, totalitários, para que o País possa efetivamente dar à sociedade brasileira, condições de autogerir os seus destinos.
Portanto, se à Oposição nesta Casa ·corhj>efe- a·profundar as discussões
em torno deste tema, ele não é tão simpleS como se imagina,· póís ·na -·esteira
desses empréstimos vem todo um problema de caráter político-administrativo
neste País, de muita profundidade, vem até mesmo um sério problema das adnünlstra-Çõ"eS esl.llduais que teríamos, em nome da- Oposição, a partir de
março de 1983- estou certo- na maiorfa -dOs-ESf3á0-s brasileiros, tem até
este problema para ser discutido, para aprofundar as discussões na esteira
dessa lista quase intel'miriáV-el de empréstimos a Estados e municípios. MaiS
importante do que isso tudo, é termos consciência da necessidade, a meu ver,
de mobilizarmos a o pinTão pública para uma reforma tributária e fiscal, sem a
qual é impossível conseguirmos democracia neste País.
Enquanto tudo estiver centralizando nas maõS de um poderoso, poderosíssimo GoVerno Federal, enquanto Estados e municípios forem obrigados
a mendigar recursos, parcos recursos, enquanto o Governo Federal tiver uma
fábula de recursos nas mãos, esmagando a sociedade cotno um toâo, com
suas empresas estatai_s tranformadas "em feud-os pãrtiCulareS -de reduzido número-de burocratas, sem que a sociedade tenha condições n-em ao-menos atra~
vés do Congresso Nacioital, de fiscalízá-las; enquanto isso continuar ocorrendo, discutir ou aproVar empréstimo, parece-me muíto rriãis um crírrie do que
prestar benefícios às nossas -comLii1Tóades. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Na fala do Senhor Presidente da República, de 15 do corrente, aos Senhores Ministros, queixou-se, com muita razão, da "deformação da realidade'
para expôMio ao· desapreço dos desinforrriados."
Realmente, não bastasse negar o que o seu GOVerrio Veni fazendo na
agricultura, na energia e mineração, no comêrcio cixtêrior- balanÇo de pagamentos, no apoio às exportações, na desburocratizãção e descentralização ad~
ministrativa, nos transportes, nos serviços b-ásicos
-Sãllcfe, de saneamento,
de alimentação e nutrição, de educação, da paz social, negaM se à-evidência d-o-sfatos, o que salta à vista.
No meu Estado, a inauguração de obras multiplica-se no dia-a-dia~ Os
efeitos maléficos das secas foram atenuados com medidas_de curto e longo
prazo que se sucedem para uma tranqüilidade futura. Não acontece como -no
passado que as providências morriam nas promessas levianas.
Voltando, porém, ao que o GOverno Veln está fazendo, trataremos, hoje, das realizações nas áit!as da agricultura, da energia e mineração, foCalizando apenas os aspectos_ relevantes.
Na Agricultura voltada para exportação, a produção cafeeira, erri 1981,
aumentou 76% com relação a 1980; a de cacau, 33%; a de cana-de-açúcar,
5,9%; a de mamo na, 7 ,I%; a de soja, conquanto não tenha crescido, existiam
excedentes exportáveis de seUs derivadOs. HoUve queda de 13% na produção
de fumo, mas a boa qualidade do produto compensou a perda quantitativa da
safra.
Nas lavouras de consumo interno, obteve:..se crescimento substancial nas
safras de feijãO, mandioca e milho, não havendo, por adversidades climâtícas,
aumento de produção nas de arroz, tomate e batataMinglesa que apresentaram
tetos estacionários. Na de trigo houve queda de 25% na respectiva safra. Foi
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lisorijúra a oferta: âe carnes bovina, suína e de- ãves e não fitltou ao consumidor leite e seus derivados, permitindo, inclusive, a formação de estoques reguladores e a exportação de carnes bovina e de aves.
Visándo à ampliação de nossas fronte'iras·agrícolas, nas regiões CentroOeste e Noroeste, foram consolidados financeiramente os programas Potonoroeste e dos Cerfados. O Programa Integrado de Desenvolvimento do_ Noroeste do Brasil (POLONOROESTE) destina-Se- a promover o desenvolvimento e a ocupação ordenada da região sob influência da ligação rodoviária
Cuibã-Porto Velho, ou seja, o oeste e noroeste de Mato Grosso e Rondônia,
abrangendo área total de 410.000 km2. Deu-se prioridade, também, ao Programa Nacional de Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis (PROV ÃRZEAS),
que já está cobrindo ãrea apreciável do território brasileiro, e o Programa de
Financiamento para Aquisição de Equipamentos de Irrigação (PROFIR)
voltado especiãlmente para inverter a tendência declinante da produção interna do trigo, a partir das áreas irrigáveiS dos cerrados.
No campo da energia, desenvolveram-se os seguintes programas: o
PROÁLCOOL, o de carvão vegetal, o de carvão mineral (PROCARVÃO),
hidrelétrico, o do xis-io e outros visando a substituição do petróleo.
O consumo nacional de derivados de petróleo apresentou, em 1981, re~
dução de 7,8% em relação ao ano anterior. A queda maior foi no consumo de
ôJeo combustível, 19,2%, seguido da gasolina (6,6%) e do óleo diesel (3,8%).
Com a adição do álcool hidratado à gasolina, a ampliação do consumo de
energia e(étrica (+ 3%), o aume-nto da produção doméstica de petróleo(+
17%) e gás natural ( + 11,5%), a queima dC: carVão no p·rocesso industrial, principalmente na indústria cimenteira, a utilização de transportes altirnãtivos
para economia de combústivel e a polítiCa de preços dos derivados de peM
tróleo, dentre outros, contribuiu para o crescimento da participação de fontes
nacionais no consumo energético total. É importante o desempenho do
PROÁLCOOL A produção de álcool passou de 580 milhões de litros, na safra 1974/75, para 3.676 milhões de litros na safra 1979/80 e para 4.200 milhões de litros na safra 1980/81. A campanha movida contra este programa
não surtiu os efeitos desejadOs. Quanto à produção interna de petróleo, cresceu 17% com relação ao ano de 1980, alcançando a média diária" de 220 mil
barris durante o ano. As reservas petrolíferas cresceram 7,8% atíngfndo, ao final de 1981, 230 milhões de m 3 , enquanto as de gãs natural apresentaram um
crescimento de 8,2%, com relação a 1980, chegando a perto de 57 bilhões de
rol. No que_ tange à energia elétrica, a capacidade geradora instalada elevouse em 11,5%, tendo passado deJ3,5 milhões de kw no final de 1980 para 37,3
milhões de kw, com a instalação de 3,8 milhões de kw em 1981. Até 1986, a
capacidade geradora instalada deverá alcançar 55~9 milhões de kw, dos quais
apenas 10,4% serão representados por usinas termelétricas. A produção de
carvão bruto cresceu, em 1981, 8,8%, com um declínio de carvão metalúrgico
de 28,2% e um aumento de carvão energético de 23,4%. O declínio da produção de carvão metalúrgico é atribuído à retração de atividades do- setor siderúrgico. Na mineração, a maior esperança é a programação jã defin"ida da
exploração para exportação do minério de ferro, a produção de alumínio e
alumina. Este projeto constitui o maior programa de desconcentração industríal.
Na garimpagem, o o~jetívo é apoiar o -peqüeno produtor, com 21 frentes
de trabalhos, envolvendo 148.200 garimpeiros que produziram em 1981, 16
mil 500 kg de ouro.
Senhor Presidente, Senhores Senadores
Tem-Se ãfifrnado que, até esta altura- três anos decorridos do Governo
Figueiredo -, a admin-istração do País aínda se reVe1a marcada pela indefi-

nição. A afirmação é destituida de fufidamento.~ Sabe-se ciue as normas gerais
da politic<~: ecol)ômica, financeira, fisCal, administrativa, de um modo geral,
foram fixf!das no III PND, que foi aprovado pelo CongressO Nacional, com
as rnodificaç_ões intrõdtizidas em leis e pfOgramas especiais sem, contudo, ferir a linliU inestra das metas inicialmente fjxadas. Sabe-se, por exemplo, que,
na área económica, as prioridades estão voltadas para o combate à inflação, Õ
iricremento-à produção agro pecuária, exportação, energia. Na da saúde, para
nutrição, alimentação e medicina preventiva. Na social, a habitação e o lazer,
etc. Não há, pois, nada:? definír. __r:Q_de h<!_ver_~justamentos na fase de execução dos diversos programas mas nunca indefiriição.
Tem-se procurado retirar do Presidente Figueiredo as suas realizações
no campo político, alegaf!dO sereJ!l fruto da pressão popular. Se assim o fos~
se, a emenda constituciánal di abril e o chamado pacote_de novembro seriam
também frutos de pressão popular.
Na área económica, não se aceita a retração do comércio externo como
principal cot11ponente que levou o País à recessão no ano passado, mas o
mundo está em crise, há pa[ses até mesmo com depressão- crise mais pro~""
funda que a recessão- e outros com crescimento menos acentuado. Não há
exceção.
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA -

Com prazer.

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• esta fazendo, eminente Senador Bernardino Viana, uma anãlise judiciosa do que foram esses três anos da administração do Presidente Figueiredo ..._
O SR. BERNARDINO VIANA - Extamente!
O Sr. Henrique Santil/o- Mas, eu gostaria de fazer apenas uma pergunta a V. Ex•: tem V. Ex• conhecimento de um governo, na História deste País,
que tenha feito o milagre de fazer com que a indústria brasileira decrescesse
10% num ano; com que o PIB decrescesse quase 4%, se tivermõs condições de
dar crédito agora, jã, à Fundação Getúlio Vargas depois de toda a celeuma
que se criou e depois de toda a exigência do Sr. Delfim Netto no sentidQ_de
que esse índice não crescesse muito para baixo, ao mesmo tempo acompanhado de uma inflação de quase 100%? Tem V. Ex• conhecimento de que um Governo nesta República, na História desta República ou na História deste País
melhor dizendo, que tenha conseguido fazer este milagre?
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O SR. BERNARDINO VIANA__; Pois é, nobre Senador, mas ressaltei
aqui, durante o período em que falei, no correr do meu discurso, de que os fatores externos influenciaram muito. Vimos O Globo, de sâbado passado, trazendo notícia de que os Estados Unidos estão na iminência de enfrentar uma
depressão, não recessão, depressão mais'do que recessão; vãrios de seus compleXos-industriais entrarem em Crise; como jã está o seu" complexo petrolífero.
E os Estados Unidos sempre foi e, ainda hoje o é país que tem a economia estãvel, fortalecida, e que depois da crise de 1930 nunca mais havia atravessado
uma crise de tamanha magnitude como a que está atravessando no momento.

O Sr. Henrique Santillo - Acho, Senador Bernardino Viana, que não
podemos é continuar com essa mesma ladainha de querer continuar apenas
analisando as causas externas da çrj~e brasileira. N ó_s temos que nos responsabilizar por ela, e principalmente o Governo que aí está. Este Governo precisa se responsabilizar por esta crise, ele precisa ter a coragem de vir perante o
povo brasileiro e dizer: "Olha, nós estamos realmente em crise, há algumas
causas externas, mas as principais são intern:as, e nós temos uma grande responsabilidade, porque nós tolhemos as liberdades públicas neste País, nós
não permitinlos que os:-pa:itidOs se desenvolvessem adequadamente, não perO SR. BERNARDINO VIANA- Mas creio. nobre Senador- e V.
mitimOs que a SO~c1êaáae Criasse canais- de comunicação Cóm a estrutura de
Ex• sabe muito bem disso- que a partir de 1930, aqui -no Brasil, com uma
poder, com o GoVerno, para: que ela pudesse influir e também se cogrande recessão mundial, o País sofreu uma crise tr'emenda, a ponto de se faresponsabilizar por esta crise. Nós somos os grandes responsãveis". Se este
zer uma revolução constitucionalista. Cotn a crise- terrível do café, fomos
Governo não pode fazer -isto; acho que pelo menos o PDS, que é o Partido
forçados a fazer queimas e mais queimas do café para qúe houvesse sustenque o apóia, pi"eCiSãri:i fazer isso", precisaria re·r a coragem de dizer que a crise
tação de preço.
existe, ela está aí, é ViOlen-ta, é graVe, é inuito séria, há rrillitõ desempregado, o
Além do mais, houve àquela época uma retração terrível em todos os neGoverno está fazendo um-a -PolítíCa ecOOôriiica (rtie Oão está correta, não esfá
gócios, porque nós não Unhamos apoio internacionaL
dando certo, portanto, ê preciso mudar, e é preciso mudar porque nós somos
O Sr. Henrique Santi/lo ---v. Ex• tem copb_ecimento de quanto foi a inos responsáveis, também, por isso cj_ue aí estã, porque nós apoiarrios esse Goflação naquele ano, naquele fatídico ano de 1930? V. Ex• tem conhecimento
verno.
de quanto foi o de_çréscimo do PIB?
--~ -~~ _-~O SR. BERNARDINO VIANA- E eu quero lembrar a V. Ex• que o
0 SR. BERNARDINO VIANA - Eu não tenho conhecimento de
Governo jã disse isso~ O Presidente João Figueiredo, em dezembro de 1980,
quanto foi o decréscimo dQ PIB nobre Sen~dor, mesmo_ po_rque àquela época
quando anunciou aquelas reformas econômicas, através de uma rede de telenão havia uma estatística que nos desse com perfeição- e nem até hoje- avisão, ele até disse que estávamos numa economia de guerra, querendo dizer
composição do PIB. V. Ex• sabe disso. Então, não se pode fazer um Cá.lculo.
com isso que a nossa situação era realmente difícil, como V. Ex~ está dizendo.
Mas nós sabemos que estamos atravessando uma situação muito difícil com
Mas, no momento, eu queria dizer que nós estamos com uma dívida externa
os nossos produtos de exportação, sem comêrcio que os atraia e quem os
muitó- alta- e temoS que acelerar as nos.sas exportações._ Para que possamos
queira comprar.
acelerar as nossas exportaçõe_s, é necessário que encontremos um mercado
saudável e forte que possa comprar essas mercadorias que queremos vender.
O Sr. Henrique Santil/o- Veja V. Ex•, há poucos dias, eu li nUm dos jor- E é isso que lastimamos, neste momento, em que viemos de um dos piores
nais do País a transcrição de uma análise feita em julho de 1930, por Um grananos da economia brasileira.
de expert inglês da época, um grande economista inglês em que ele diiía naO Sr. Henrique Santillo- Veja bem V. Ex•, o problema a que V. Ex' se
quela ocasião que o Brasil estava às mil maravilhas~ e que o País era muito
bom, potencialmente forte, rico e que o Góvetno do Sr. Washington Luiz es- _ refere. Eu não entendo nada disso, mas veja bem. V. Ex•, que é um homem ligado __ao Governo, uma pessoa muito inteligente, muito bem informada a esse
tava com uma politica muito acertada. Eu não consegui-me furtar à comparespeito, já conseguiu lá Ver uma fórmula que permitisse ao Brasil saldar a
ração, por exemplo, com a opinião, feita agora há pouco pelo Sr. Presidente
sua dívida atua1 a médio ou longo prazo, apenas com superávit na balança codo BID, em visita ao Brasil. As palavras parece que foram as mesmas, quase
mercial? EXiste uma fórmula, Já, para issQ?__Eu ainda não consegui ver. Conforam as mesmas frases, quase foram as rilesrhas expresSõeS mas; pelo menos,
fesso a V. Ex' a minha ignorância. Eu não consegui perceber isso ainda, mas
digo, a V. Ex•, disseram as mesmas coisas. Em 1930, aquele inglês havia dito,
eu sou muito ignorante nissO aí. Se V. E~~ conseguir convencer-me, eu ficaria
já nos estertores do GOvern-o-Washington Luiz, q mesmo que o Presidente do
safisfeito.
BID disse agora, a respeito da atual política ecOnômica brasileira. Veja V.
Ex•, não há; o ano que tivemos Um crescimentO-meriOf'do PIB, neste País, foi
O SR. BERNARDINO VIANA - Eu sei que V. Ex• não é e sabe que
no ano de 1963, com 1,5 positivo, com uma inflação de93%. Este ano tivemos
não -é:· V. Ex' é -muito brilhante, fódos nós reconhecemos que é brilhante, mas
um PIB negativo d~ mais de 4%. Até me calarei neste aparte, porque acaba de
nós esperamos pagar as nossas dívidas com os próprios recursos naturais que
adentrar neste plenário quem deveria estar aparteando, que ê o eminerite se-nós possuímos- esta ê a nossa grande esperança. Nós pil"garmos as nossaS
nador Roberto Saturnino. ·Mas concluirei, apenãs p-ara dize·r -ã V. Ex• o sedívidas com_o _que possuímos, e possuímos grandes reservas minerais, grandes
guinte: não surgiu ainda a pessoa que possa apontar-me o ano que tivesse
recursos naú.1faTs, não só de vegetação. Se conseguirmos, agora, tirar só a masido pior para este País do que 1981.
deira que vai" ser submersa com o lago de Tucuruí~ nós faremos uma receita
que já abaterã grail.de parte da nossa dívida.
O SR. BERNARDINO VIANA- Eu sei. Po~de ser que, de um modo
O Sr. Henrique Santillo -Sabe V. Ex• que eu fico preocupadíssimo,
geral, nobre Senador, tenha sido. Mas é bom que se diga que, em 1930, o País
quando um homem como V. Ex' diz issO:- Porque quando ouço isso de um
não possuía nem indústria, praticamente. A indúStiia nascente começou no
Delfim Netto eu não fico tão pi-eocupado, porque estou convencido de que
Governo de Getúlio Vargas, coa Siderúrgica Nacional. Tínhamos um parque
ele vai ficar lá pouco tempo e não tem futuro político neste País. O dia dele
têxtil obsoleto, formado de equipamentos que não prestavam ma]s no extechegará e ele será apeado de lá. V. Ex• ,não;_ um homem brilhante no seu Esrior e que nós trazíamos. Então não se pode medir uma indústria ...
tado, vai continuar sendo político, estou certo que vai coritinUar neste Senado
O Sr. Heu.rique Santi/lo - Eu não estou querendo fazer uma compaou na Câmara dos Deputados, enfim, continuará sendo um político brilhante
ração com 19JO. Foi V. Ex• que citou 1930. Pelo contrár[o, eu estou no Brasil
como ê. Agora, partindo de V. Ex• me preocupa, quando se diz que vamos
de hoje, no Brasil de agora, n_o Brasil do presente e do futuro.
pagar as nossas dividas com os nossos recursos, com os minérios que_aí estão
e, ao mesmo tempo verificamos que colegas de V. Ex•, companheiros de V.
O SR. BERNARDINO VIANA- Mas V. Ex• disse desde os tempos ...
Ex•, bem como o Governo, dizem que é preciso mais reCUrso externo para exo Sr. Henrique Santillo- E posso dizer a V. Ex•, eu não _consigo imagiplorar essas riquezas. f: uma bola de neve Ex• É uma bola de neve que, ao
nar um Governo, neste País, qtie tenha feito esse milagre, de fazer a indústria
memso tempo, representará para nós um desfalque muito grande, porque se
decrescer em menos 10%, fazer o PIB decrescer em quase menos 4% e, ao mesteme, por exemplo, que se transforme nã.s próximas décadas, Carajás, no que
mo tempo, ser acompanhado de urna inflação de quase I00%~ É de hoje, não é
foi o manganés do Amapá ou de Lafaiete ou mesmo o minério de ferro do
de I930.
Quadrilátero_ Ferrífero de Minas Geni'ís. E isso significa apenas uma espo-
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liaçàQa mais pelo capital internacional, pelo imperialismo, porque,a palavra
correta é 1inperialismo mesmo~ Eu jã ouvi críticas ao Sr. CamillO Pf:nna porque, num momento de ira, falou em imperialismo. Mas o termo é esse mesmo, é imperialismo. Não tem outro melhor para identific<.ir isso, p-orque as·
formas_ que o imperialismo utiliza, os mecanismos de que ele é capaz de utilizar para continuar espoliando são multiformes, são múltiplos. E uma das formas é a dQcapital financeiro. testa a que estamos nos submetendo violentamente agora; é esta que o Governo ncis levou pela aUmento da vUlnerabilidade do País diante desse imperialismo, com a nossa dívida_extre-mamente grande e com os juros internacionais eXtremamente eleVados~ o que tem significa-.
do, anualmente, uma evasão enorme de recursos internos do P3.ís par"a fora,
rnuiliJ"rifa'íS-dO -que-ã:r!Oss-ã. cõnúi-âe petróleo hoje, muito m3.-is do que a nossa
fan'figerada conta de petróleo, a decantada conta de petróleo, aquela que, até
bem pouco, era o bode expiatório- de todas as nossas fraquezas, de todas as
nossas mazelas e de todos os nossos equívoc-os. Mas hoje não é mais, porque
a conta de juros já é 'maiOr dO qué a· conta- de petróleo do -P3.íS:·s6 jUf-ôS~- sein
contar os demais serviços.
O SR. BERNARDINO. VIANA - Nobre Senador Henrique Santillo,
essa é uma corrente de pensamento na econOmia braSileira. V. Ex• sabe disto.
Mas há uma corrente econômcia brasileira que acredita na inteligência dos
nossos homens, capazes de solucionar esse.s problemas com as riquezas nat_urais que temos aí.
--- - ~ -- -

Sei que V. Ex' é da Oposição, é um- dOs- nl"áis brilhantes mem-bros da
Oposição brasileira, e tenho certeza de que V. Ex• diz isto, que não devemos
nos desfazer de nossas riquezas naturais para pagar os nossos_ coni.promissos,
visando ao nosso futuro, às gerações vindouras,...
- -- O Sr. Henrique Santillo- Não apenas isso, para a geração presente também, porque precisamos dessas riquezas para- o nosso desenvolvimento Interno.
O SR. BERNARDINO VIANA- ... mas hã outros que aceditam, que
acham razoável e justo que a geração presente participe dos frutos e das riquezas da terra que aí estão. Daí porque esta cOrrente é moderada, de centro,
que discorda um pouco do pensamento de V. Ex•

O Sr. Henríque San til/o- Eu corlcordo com- essa qi.Ie diz Q.ue a geração
presente também tem o direito de usufruir disso:A-goia, nã'"õ PosSo-Co"ncordar
é que se empenhe o futuro de áossas gerações, que se penhore a felrclctade das
futuras gerações em detrimento, portantO, do futuro do País. Com istO. não
posso· c-oncordar realmente, veja V. Ex• que eu não cori.Cof-dai-ia riüricá. -Mas a
verdade é que V. Ex• há de convir que os cartéis mundiais, todO esse Complexo de poderio ec_onômico, transnacional, tem mecanismos os mais diferentes
possíveis para continuar espoliando países que ·não se preocupam em reduzir
sua vulnerabilidade diante deles. O Brasil não tem se preocupado, o Governo
brasieiro não tem se preocupado com isto, e o País continua cada vez mais
vulnerãvel. A prova disto é que estamos pagando os maiores .. spre8.ds" do
mundo, as maiores taxas de risco do mundo, muito maiores do que a totalidade dos países devedores; a prova disto é que mesmo para aplicar em Carajás,
agora, o capital internacional está aguardando urna an{.Jise, uma conclusão
que o BIRD deverá fazer, para que faça investimentO naquela área:. É óbvio
que o capital internacional quer é que, no· processo -de bargaii.h~, se ofereça
mais para eles. É .sempre assim, é voraz, não tem ética. O capital transnacional é absolutamente aétíco. Portanto, o problema não é apenas técnfco, nãO
depende de uma decisão técriica, depende de uma decisão política que a sociedade brasileira deverá tomar. Esta é a graride questão. Por isso é que acho
que o Governo d_everia vir diante do povo dar a mão à palmatória e dizer:
uNós erramos mesmo, nós fracassamos, nós cOlocamos este País numa crise
violenta e vocês- a sociedade~ não têm culpa não; a sociedade não foi chamada a opinar, a decidir."
O SR. BERNARDINO. VIANA - Agractéço muito, nob.re Senador,
mas acho que a sociedade foi chamada_a opinar, porque se não fosse chama~
da a opina~, não teria a~~o~ado as leis, os I, I_ I e _II~ PND q~e aqui estiveram~
Agora, sei que V. Ex• Vai dizer que não aProvou ... ·
- -

O Sr. Henrique Santi!lo- Temos que discutir o problema do Congresso
Nacional, o vazio que é o Congresso· Nacional, o vácu_o que é o COngresso
Nacional.
O SR. BERNAR"DINb VIANA·- Mas aMaioria aprovou
aqui, inclusiVe na ComissãO- M-ista.
· ·
·

oIII PND,

O Sr. Hiinr{qui! Santil[o- Sabemos tambêm com-Õ-isSo tem s-ido fcito
nesses anos todos, Ext_, como ê que as eleições se fizerem, comõ é que el::iS" se
realizaram, como é que os .. pacotes" foram se sucedendo,_ eleição após
eleiçãO"; os "p_aco~~s" s~ sucederam, para que o Çongresso tives?e uma composição majoritária do GoVerno. Ísto sempre se fez. E agora se pretende fazer

a mesma coisa, não é,- Ex•? Mais ••pacotes"~ para que, com a-s eleições de
1982, não se altere nad~ para_que cOnúflue a m"isma coi~a.
__, D _SR.
teria fim.

BER~AR_DINO

VIANA- Nobre

Scn"!--~or~

f!!Sla discussão não

Agradeço muito toda a participação que V. Ex• teve no meu discursO ...

O Sr. Henrique Saiaillo -

Eu é que agradeço.

O SR. BERNARDINO VIANA- ... que só foi para ilustrâ-lo, porque
.era um.pobre discurso ...

O Sr. Henrique Santil!o -

Não, pelo contrário, nobre Senador.

O SR. BERNARDINO VIANA- .:.e-ganhou muita vida e muita luminosidacie com as paiãvras de V. Ex• Mais uma vez agradeço a V. Ex•

O Sr. Henrique Santillo- Pelo contrário, acho que V. Ex~ fez uma análise_ bastante. judicioSa do ·a_o_verno Figueiredo que, a meu ver, é milagreira.
O SR. BERNARDINO VIANA- Concluindo, presto esta homenagem
ao Governo Figueiredo no seu 39 ano de exercícíO,-salientando que, inques.tio.n.avelmente, tem emprestado ao povo brasileiro clima de paz, tranqüilidade e justiça social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')
__
O SR. PRESIDENTE(Gastão.MUller] c-c.Concedo a palavra ao nobre
Senador Evelásio Vieira.

O Sr.

E~·elásio

Vieira -

Desisto da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE .(Gastão MUller)·- S. EX• desiste da palavra.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria- Desisto-·aa-palavra, Sr. PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR.. N.ElSON CARNEIRO (Pronun.cia o seguinte discurso.) ~Sr.
Presidente, Srs. Senadores:_
Os jornais de hoje anunciam decisã"o do Gabínete Civil da PreSidência da
República, mandando que os pagamentos de todos os funcionários cívis e militares Sejan1, a partir de março, feito nos últiinos 7 dias do mês.
As dificuldades de caixa, que por ce-rto determinaram essa providência,
são por demais danosas para todo o funcjonalismo, uma vez que, os pagamentos eram feitos entre os dias 18 e 20 4e cada mês e neste período venciam
não só a-s contas dos servidores públicos, como as prestações nas compras feita-s -no comérciO pelos funcionários.
Com a nova data que acaba de ser fixada, forçosamente, terão os funcio~
nários públiéos civis e militares que solvà seus-compromissos com atraso de
8 ou mais dias, sobrecarregando-os com juros e talvez até correção monetária.
Preocupado com esses pro_blemas, jã em 19 de março de 1979 apresentamos o Projeto de_ Lei o<? 164/79, que determina o vencimento das contas entre
os dias t 9 e _lO de c.;tda mês, em razão de numerosas reclamações que recebemos denunciando uma renda suplementar das empresas, com a cobrança a
ma·is dos juros correspondentes.
A ãpfovação deste projeto, agora nã Câmafa dos Deputados, pode amenizur as dificuldades que irão _enfrentar aproximadamente 500 mil funcion~rios já a purtir deste:J11êS. Urge, pois, que as lideranças da Câmara dos DeM
putados resolvam tornar realidade a proposição já aceita pelo Senado Federui. É o apelo que dirüo destu tribuna aos ilustres membros da outra Casa do_
Congressõ Nacional.
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ( 1.-fuito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) c-. Concedo a palavra ao nobre
. ... . _,..
..
-.
. -- -

sen-ád~_r_L()Úriyãl B~P~tkta.·_ ~~

o sR: LóliiÚVAL BAPTISTA CPr;,nuncia o se~inte discurso.)- Sr.
PresicJente, Srs_. S~nadares,.a_Yiag_em do <::;~anceler Saraiya Guerreiro_à China
e ao-Japão; que téve início a 20-3'~8~, ~tá se~do considerada pelo Jtamarati
como preponderantemente de natureza política.
O reatamento, em lg74. das-relilçÕeS do Brasil com a República Popular
da China, foi uma sábia e oportuna decisão do Governo dQ Presidente Ernesto Geisel.
De fato, n~o mais_ 0 ~~ j:u~tiflc_~VA ~ p~manêp~ia d~ um~ atitude_de alienaÇão e desinteresSe, corno se_poderia clasSificar o CririjCClmeÔto e a frieza,
por m_qtivos suPostamente ideológicos, dia-nte- daquele imenso paíscontinente, cuja população ultrapassa o volume fantâstico de mais de 1 bilhão de seres humanos, donos de uma civilização-multissecular, que dispõe,
dentro de suas vastas fronteiras, de todos os recursos naturais necessãrios à
construção de uma das maiores potências do mundo.
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Na verdade, já em 1880, o Brasil e a China assíilãram um tratado de
Amizade, Comércio e -Cooperáçãó~ O fato de que, após longa interrupção, a
China já enviou ao Brasil, desde 1974, nada menos de 15 Delegações Oficiais,
é sumamente auspicíoso, c-omo evidência da boa vontade e do interesSe flo
fortalecimento das relações recíprocas de cunho políticO amplo significado
econômico-comercial. Tanto a China como o Brasil emergem como autênticas potências mundiais, quando já se antevê, no horizonte próximO de menos
de uma geração, a aurora do Século XXI, principalmente no concernente às
respectivas potencialidades geodemográficas, econôrriicis;- SociaiS epolíticas.
Devemos, por conseguinte, registrar, desta tribuna, corno sumamente
importante a viagem oficial dó Ministro- Saraiva Guerreiro, não tanto peias
suas amplas repercussões econômiCas e corriCrCiaís a ctirto prazo, como,
sobretudo, pelo enorme alcance polítiCo dessa nova fase de relacionamento
entre os dois grandes países, nas atuais coridições que o mundo atravessa, de
uma conjuntura turbulenta e ameaçadora.
À medida em que se esgotam, ou se complic!lm, as possibilidades do
diálogo NortC-Sul, ou, diante das tensões e conflitos de interesses entre os
países industrializados e as nações do Terceiro-Mundo, convém acentuar a
importânCia iritiínseca do redimensioriamCnto do intercâmbio Brasil-China.
Basta acentuar a intensificação do ritmo e· o crescimento do volume das
transações comerciais entre-oS- dois países, podendo-se admitir como eXCelentes as perspectiVas que surgem para o Brasil, no tocante à colocação, no imenso mercado chinês, de manufaturados, produtos agropecuários e matériasprimas de toda ordem.
A presença do Chefe do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, integrando a COmitiVa do Chanceler Saraiva GtieJ'reifci, o ilustre Embaixador Paulo Tarso Flexa de Lima, é altamente expressiva da nova mentalidade e do dinamismo que caracterizam a- nossa política exterior-.
Em declarações à imprensa nas entrevistas qluiCoiiCedeu, principalmente
a O Globo, de 21-3-82, asseverou o Embaixador Paulo Tarso Flexa de Lima
que, .. em igualdade de condições, a China dará preferência a fechar um negócio com o Brasil a fazê-lo com um país industrializado, porque o Governo
chinês vem sendo um dos maiores defensores da cooperação entre países em
desenvolvimento, como estratégia para se chegar a urna -"ordem econômica·
mundial mais juSta" '\ .. O Brasil pode voltar a fornecer à China minério de
ferro, aumentar as vendas de açúcar, algodão in natura, cacau, libras sintéticas e produtos siderúrgicos. A China, por sua vez, poderá nos· fornecer quantidades maiores de petróleo, hoje em torno de 25 mil barris diários, vendendo,
ainda, carvão, produtos químicos e insU.rnos- fãYinacêuticoS. Estamos muito-otimistas para o futuro do intercâmbio comerdã.l.
O Ministro Saraiva GuerrekO-esfafá -nã China -entre os_ diaS 22 e 27 próximos, embarcando para Tóquio no dia 28 do corrente. Seu regresso ao Brasil
está previsto para o dia 3 de abril, faZendo parte de sua comitiVa os Chefes
dos Departamentos da Áfcica, Áslã. e OCeania, Embaixador M-irCos- Azambuja, 'e da Promoção Comercial, Paulo Tarso Flexa de Lima, além dos asse~so
res especiais Para asSuntos- políticos, MinistrO Ro-niúdO Sardenberg, e- pãra
assuntos econômicos, Ministro Roberto Abdenour.
Entendo, Senhor Presidente, que a ampliação e o fortalecimento de laços
políticos, econõm"icos e conierciãis, Com a Chiiia·,--proporcionam_e){d:pcional
alcance e signifiCado a essa Viagem Oficial do Ministro Saraiva Gueireiro,
justificando-se, destarte, este ~reve pronunciament<?~
Trata-se, indiscutivelmente, de uma das mais ImpOrtantes iniciativas da
politica exterior colimada pelo Presidente João Baptista Fig-ueiredo;- isto é,
plena fidelidade às tradições brasileiras de absoluto respeito à autodeterminação de todos os povos, num clima de relações mutuamente vantajosas, a
serviço da paz e do bem-estar da humanidade.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem! Palmas!).

e

O Sr. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Não há mais oradore.s inseri·
tos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão designando paÍ'a a sessão ordinária- de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara-.n'? 114, d~ ~9.81
-Complementar (n"' 168/80- Complementar, na casa de ong~m), de tmc!ativa do Senhor _Presidente da República, alterando o Decreto-let n9 406, d_e 31
de dezembro de 1968, ·que estabelece normas gerais de direito tributãri_o, e dã
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 prinieiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre_ a concessão de
aposentadoria especüll para o comerciãrio, na forma que especifiCa, tendo
PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-_de Constituição--e- Justiça, peta constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislaç-ão Social, favorável;
-de Saúde, favorâvil; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores- Bernaidh10Viana e José Fragelli.

3
Votação, em -primdro 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 nos 1.063 a l.Oi55, de 1981, das Comissões:
-:_______-de Constituição e Justiçã, Peta constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
_:...de Finan(as, favorável.
4

Yotaçào, em primeíro turnq, do_ Projeto de Lei do_ Senado n'i' 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 subs_tltutiv_o que apresenta; e
- de Educaç-ão e Cultura. favorável ao substitutivo da Comissão de
Constitui_çãõ-e Justiça._
5
Votação, em prirrieírb turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
19~8·. -de autoria do S"e!-tá"dof ACCíOiY"J='iiho, -que dispõe-SObre a ação de alirnlmtos, -tendo
--- -- --- --- -- -- ---- -- --PARECER, sob n• Ll45, de 1981, da Comissão
-··de Cõfzsiituiçãá-e JuStiça: Pela Có.nstituciõn31idade, juridiCidade e-,-riO
méril(J";TãVOrável~_

6
Votação, em pritneifá turnO, do Projeto de Lei do Senado n"' 255, de
1980, de auioria do Senador Nelson Caii:ieiro, que acrescenta disposifivos à
Lei n9 5.48_0, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13"' saiário -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
Votação, em primeiro turno; do Projeto de Lei do Senado n"' 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena. que altera dispositivo -da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:-de Constituição e Justiça;
- de Legislação SOcial;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 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'i.'s I e 2-CE, que apresenta.
-~(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82",- do Senador
Gãbriel Hermes, de adiamento da diª-cussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller) ~_ Está encerrada a sessão.
( Le1•anta~se a sessão às 17 horas e 50 _minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO BROS·
SARD NA SESSÃO DE 17/3/82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PAULO BROSSARD (Pela Ordem.) -Sr. Presidente e Srs. Sena·
dores:
A Carta de 69 repete disposiçãO tradicional do nosso DireitO Positivo,
dispOSiÇão que-vem da primeira ConstitUição Republicana, segundo a qual o
Supremo Tribunal Federal é composto de rriiniStros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Como-sabe V. Ex•, ·sr. Presidente, já foi eXPerimentado e ainda é praticado em alguns Estados o provimento dos cargos judicíários por via de el6ição,
eleição popular.
H a quem entenda que o melhor critério de provimento dos altos tribunais seja a ~colha pelo próprio Poder Judiciário~
Uma terceira solução é a que fOi adotada pela Constftuição brasileira de
1891, e é a praticada, entre outros países, pelos Estados Unidos da América
do Norte: a escolha pelo Presidente da República, niédiante aprovaÇão do Senado Federa!.
Não preciso dizer, Sr. Presidente, que esta atribuição do Presidente da
República em compor um outro poder, ou a cúpula de outro poder, é das
mais relevantes.
~tão relevante e tão delicada que o constituinte- nã-o confiou apenas no
ctitérlo -do Chefe do Estado._ Entendeu de dividir este poder também com o
Senado, que por esta razão tem, por sua vez, uma dé suas atdbuições m~liS delicadas.
Entre nós, Sr. Presidente, não tem sido dada a esta: atribUição, a importância que ela tem, tanto lá como câ, qUer dizer, tanto na esfera do Poder
ExecutiVo como -na esfera do Senado Federal.
Serã esse umjuízo meu? Serã esta uma-opinião minha, Sr. Presidente? V.
Ex• verã que não-.
Antes de apreciar este aspecto, gostaria de lembrar um fato histórico,
que é do conhecimento da Casa, que é do seu conhecimento, mas que pela sua
impOrtância quer- me parecer- não sefá-desc-abido felembrar. -No começo da República, quando exercia a Presidência da República o
Marechal Floriano Peixo10,--ele nomeou para o Supremo Tribunal Federal
um médico, o Dr. Barata Ribeiro, médico ilUstre, grande figura: da Pediatria
brasileira. Como não se exigia a prévia aproVação do Senado Federal, o nomeado tomou posse do Supremo Tribunal Federal e durante meses participou de julgamentos, até que o Senado, na sessão de 24 de setembro de 1894,
aprovou parecer do Senador e futuro Ministro do Supremo Tribunal, João
Barbalho, Senador por Pernambuco, pelo qual foi fixada a inteligência ·de
que, quando a Constituição falava em ·notável saber, haveria de se entender
que era notável saber jurídico.
Não haveria de se compor o Supremo Tribunal- observou João Barbalho- alta corte de Justiça do País, não seria integrada por qufmicos, arquitetos, ou botânicos, por ilustreS qüe fossem, por notáveis que fossem os seus conhecimentos. Evidentemente, o notãvel saber haveria de ser o notável saber
jurídico. A despeito de_ fixada a inteligência, desde I 894, quando o Senado,
não-obstante ser maciçarriente floria-niSta, recusOU a aprovação' do nome do
Dr. Barata Ribeiro e fixou a inteligência de que se trãt3Vã de-nOiávd Saber
jurídico, a partir -da ConstituíÇ_ão -de 1834, ·as-·CqnstHUições menciOnaram o
notável saber Jurídico como requisito parã a· nome3'ção em exaine. -·
Mas o Marechal Floriano Peixoto não nomeou apenas um médido para
o Supremo Tribunal Federal; nomeou, também, dOis generais, ilustres generais, maS, positivamente, peSSoas menos qualificadas para exerCer a m"ãgistratura no Supremo. Os generais nomeados foram Gaivão de Queiroz-·e Raimundo Ewerton QUadros.
Quer dizer que, na História Republican-a, já tívCirios esses ante"cedeO.teS:
um médico e dois generais nomeados para o Supremo Tribunal. E volto a di~
zer:-a despeito de o S_enado de então ser maciçamente florianist.a,_aprovando
o parecer do Senador João Barbalho, recusOu as indicações.
Mas, não foi apenas isto que aconteceu àquele tempo, Sr. Presidente. O
Supremo Tribunal praticamente ficou impedido de funcionar, porque houVe
momento em que havia 7 cadeiras vagas. Era_m_l5 os Ministros c_io Supremo
Tribunal e houve 7 vagas; e o Marechal Floriano não nomeava ninguém. Ainda mais: o Presidente do Supremo Tr"ibunal deveria tomar posse perante o
Presidente da República e o Presidente da República não rni:ucava dia para
que o Presidente do Supremo Tribunal tomasse_ posse.
Não só_. Pela Constituição de 1891, o Procurador-Geia! era designado
pelo Presidente da República, dentre os Ministros do Supremo Tribunal,
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quer -dizer, um dos- Ministr.os do Supremo Tribunal era escolhido
Procurador-Geral da Repúbfica; o Ma-rechal Fforiano Peixoto não designav-a
o Procurador-Geral da R:epública. De modo Ciuc chegou um momento em
que o Supremo Tribunal estava sem poder funcionar. Idéias originais do Marechal Floriano.
Mas, depois disto, o Supremo Tribunal entrou, digamos assim, em funcionamento regular, a partir da Presidência de Prudente de Morais que, digase de passagem entre outros ministros, nomeou João Barbalho, nomeou
Amaro Cavalcante, se não es.tou enganado, juízes que foram ilustres por todos os títulos, que honraram a Suprema Corte.
Eu dizia, Sr. Presidente, que nem o Poder Executivo e nem o Senado-deram sempre a devida importância para o provimento dos cargos de Ministro
do Supremo TribUnal Féderal. Volioã diZer o que disse há instantes, e repito:
Será esta opinião minha? Não! Os -maiores c0nscrtuci0nalist8.S brasileiros fizeram estas observações. Carlos Maximiliano, nos seus comentários_à Constituição - eu me sirvo da 3• edição, de 1929, escreveu isto: .. Infelizmente, a
maiq_r parte das nomeações se fizeram para galardoar serviços políticos. Era
cOITiiún ir paTa ·o Supremo -tribunal o chefe de polícia da capital, isto é, o detentor de um cargo que exigia, para o seU desempenho cabal, qualidades negativas todas para o magistrado"- observação de Carlos Maximiliano, que,
diga-se de passagem, veio a ser MinistrO do Supremo Tribunal Federal e não preCiso dizer- Ministro dos mais ilustres, dos mais-doutos que têm passado por aquela Corte.
·Será esse ]uíió um juízo_ solitário? I_n_felizmente não é.
Pontes de Miranda anos mais tarde, escreve isto nos seus "Comentários
à C~nstituição":
''Todo bacharel de serviços políticos e alguma advocacia proVinCiana, hu todo juiz de-Est.ido".::Meinbrá, qUe tenha, por seu tamanho, grande importância política, ou grandes padrinhos ocasionais,
ou juízes politiqueírõs do Distrito Federal, têm parecido preencher
o que o texto supõe ... "
E-lnais adiante:·
4
'Se, em verdade, não se repetiu isso, a nomeação de um médico e dois generais, é inegãvel que nomeações houve, de bacharéis,
que não foram intelectual ou rriOia.ImCnte melhores."

Juízo de Pontes de Miranda.
Ao dizer isto, Sr. Presidente, quero apenas notar, salientar, para o fato_
de a composição do Supremo Tfibunal Federal nem sempre ter merecido um
cuidado especial. A proP6sltá, quando coube a Afáriso-Pena preencher-uma
vaga do Supremo Tribunal Federal, ele se fixou no nome de Pedro Lessa, que
era mineiro, mas tinha se formado na Faculdade de_São Paulo, passou a advogar e- a lecíonar em- SãO Paulo; era -uma grarlde figura- do magistério e do
foro paulista. E não preciso dizer que Um homem de talento, de ilustração, de
Pedro Lessa, num centro co_l)!_O São P_at1l_9? aind~_que_àquele tempo, logo se
tornou famoso e logo fez fortUna. Convidado para ser juiz dõ Supremo TI-i~
bunal Federal, ele teria ido ao Rio de Janeiro agradecer a escolha que fizera o
Presidente Afonso -Pena, e parece que teria -aludido à -eScassa remuneração
dos Ministros do Supremo Triburial, i:J.ue era realmente muito baixa. E o Presidente Afonso Pena respondeu a Pedro Lessa mais ou menos desta maneira:
"Quando eu eScolhi o seu nome -"levei em consideração o
preceito Constitucional_ que fie atribUi a responsabilidade- de nomear Ministro do Supremo dentre -os brasileiros de notório saber e
da reputação ilibada. Fixando~me no seu nome, entendi que eu
cumpri~ o m~u dever. Se o Senhor quiser cumprir o seu, o problema
e seu e não ·meu.'"'
- -E Pedro !essa deixou de lado a ninharia da remuneração que ele passaria
a perceber, comparada especialmente com os honorários opulentos que ele
costumava a receber, como advogado, como professor, deixou o magistério
da sua Faculdade de São Paulo, onde ele era Professor Catedrático de Filosofia do Direito, deixou seu escritório que lhe dava grandes honorários e foi ser
Juiz do Supremo Tribunal Federal. Diga~se de_ passagem, talvez o juiz mais
ilu?tr__ç~ den~re_ os __grand~:S___juízes que passaram por aquela Corte.
O fato, Sr. Pre-sidente. é que as atribuições do Supremo Tribunal são excepcionais. O SupremO Tribunal não é apenas e tão-somente o mais alto tri. bun"al da Naç~o. E bastaria sê~ lo porque, além das suas atribuições, que eu
ch:;tm.aria de riormais; de julgar d_e forma inapelável questões de Direito Priva~o_,_ ol! mesmo de Direito Públic() mas relacionadas com inte_r~ss~~r privados;_o S-uprem-o Tribunal tem OutraS:-furl_ções felevantíssirilas, púticularmentc
num Estado que pretenda ser federativo e, por isso mesmo, em que haja esse
conflito natural de competências entre União e Estado e, especialmente hoje,
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mais do que ontem, quando o poder do Estado como que invade todas as atividades e acompanha, dia a dia, a vida de cada cidadão.
João Mangabeira, que, por sinal, mais uma vez externou reservas a determinadas posições da Corte--Suprema, mim-- diSCUrso memol'âvd éOm qUe
ofereceu a Herculano de FrCitas a toga de juiz, em nome da C3.ffi:lfa -dós Deputados --Herculano de Freitas era Líder da Maioria na Câmara dos Deputados, em discurso primoroso, teve ocasiãO de dizer, i Certa aÜ-ura:

Agostinho a respeito do_ tempo! '"TOdos sabem o que é; se pedem p~ra definir,
a definiçãO--se torna dffícil". Sabe-se~- que não é ~-eputação ilibada, sabe-se o
que é reputaÇão ilib':lda: !?as_~ d~ defíni~o difícil, p~rq~e é um conceito muito ainplo, muíto v_asto. A Probidade se Insere no Conceito de repUtação ilibad:i? F'Ora de dúvida. Mas ~u perguntaria: basta a pr.obÍdade pessoal; a probidade profissional? E eu rêspoi1deria, tranqililri.mente, que não; a probidade é
parte integrante, mas não eSgota o conteúdo do conceito de reputação ilibada .

.. Vede a amplitude do scenário, desde que o pensamento selevanta do quintalejo amurado do direito do fndividuo,.pafa 9 cimo
descampado dos interesses nacionaes. Mas em toda a c"á.uSa-(.}ue Versa sobre a constitucionalidade de um acto, sob o nome de uma das
partes, o direito que se julga é o da Nação. Porque, ou o Congresso
ou o executivo excederam seus poderes, e, neste caso, o direito da
Nação está com o indivíduo que resiste na defesa de uma dessas
franquias essenciaes à civilização, e nas quaes se cristallizou a liberdade; ou, ao revés, sob a côr de uma dessas garantais sagradas, que
a sociedade outorgou ao individuo, para assegura-lo contra o arbítrio do Poder, ou contra a exaltação das maiorias, o que elle busca é
sobrepor seu interesse, seu capricho, ou sua loucura ao direito da
Nação de existir e preencher os seus destinos."
Nem foi sem Pi-OpOsitO- Que ó mesmo João-- Manga beira, nesse mesmo
memorável discurso, observava que nesses Tribunais Supremos- não "raro se
deve aliar num julgamento o critério do juiZ Coin a·vrsãO dO-eStadis-ta-.-ãlógica
·
do magistrado com o descortino poHtico.
Sr. Presidente, sempre dei a maior atenção no:_-exame de nomes Tndícados
pelo Presidente da República, para o Supremo Tribunal. Digo mais, Sr. Presidente: sempre entendi que os processos tramitam aqui, com eXceSsiva cdeddade; por vezes entram de manhã e saem à tarde. Quando fiz parte" da Comissão de Constituição e Jusiíça coube-me, de uma feita, relatar o Processo em
que era indicado o nome do Desembargador Pedro Soares Munoz, hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Manifestei-me publicamente, pelos jornais; a favor da indicação' "feita;
louvei o Presidente da RepúbliCa Pela escolha que fizera. RelatOr -da-comissão de Constituição e Justiça, fiz o relatório e propus queda não votasse naquela reunião, que se esperasse ua senlana para votar na semana seguinte,
exatamente para que houvesse tempo se alguém, de algum lugar quisesse advertir o Senado de alguma coisa a respeito daquele nome, para que pudesse
fazê-lo.
Eu, de minha parte, não tinha dúvida nenhuma, dava o meu testemunho,
prestava a minha informação, votava pública e abertamente em favor do
nome indicado, mas achava que devia haver o mínimo de tempo decorrido
entre a indicação e a decisão dó Senado.

Não seria correto se dissesse conhecer ato da vida privada ou da vida
Profissiorütl ç.o Professor B_uzaid quC comprometesse sua reputação.
Dizendo isto, Sr. Presidente, creio que estou proCedendo, nesta tribuna,
com a isenção que devo, porque por vezes chegam pessoas, aqui, sem o menor
constrangimento e nos pedem o voto. Uma vez aconteceu que um juiz veio
aqui pedir-me um voto em favor de determinado projeto. Eu fui obrigado a
dizer-lhe: nunca pedi voto a juiz. Acho uma falta de consideração pedir o
voto a um Senador, como se voto se pudesse dar. Se uma pessoa daquela bancada me pede o voto num sentido, e deste lado do plenário me pede o voto em
sentido contráriO, Cá:ino deveria eu votar, se eu votasse atendendo a pedidos,
ainda que de pessoas amâveis ou de -pessOaS airiigas?
Por isso, sempre entendi que o parlamentar não deixa de ser um juiz, um
juiz ao Seu modo, um juiz -no seu seto.t', que deve decidir, deve julgar, deve
opinar, deve vOtar segundo a sua consciêncíã;- as informações que possui, os
seus critérios de julgamento; e que, por isto mesmo, não se pode pedir o voto
i uma pessoa; pOde-se solicitar o exame, naturalmente, apresentar razões nada _mais natural -, mas pedir o voto, eu confesso que considero isso desrespeitOso.- --Por isso, dizendo que ao fazer essas observações estou procedendo com a
isenção que acho que devo ter, creio que não estOu dizendo nada de anormal
nem de excepcionaL Acho que é do exercício normal e regular da função parlamentar.
Ora. Sr. Presidente, creio q~e não precisaria dizer tudo qUanto disse,
porque realmen-te eu nãO -disse novidade alg-uma; mas se disse, inclusive contrariando os sentimentos afetivOs, é porque eu não posso ocultar, depois de
ter dito o que disse, que o Professor BU:zaid fofMínistro da Justiça, e, lastimavelmente, segundo meu critério, foi um mau Ministro. Tanto mais -grive
quando era um homem com a ilustração que tem e com as responsabilidades
intelectuais que possui.
Eu precisaria dizer isto, Sr. Presidente_? Acho que estamos em uma situação--tão delicada, tão difícil, que 6- dever, ainda quando custe, deve ser
cumprido. Com as palavras que estou a dizer creío que não agradarei a ninguém; talvez desagrade até a algumas pessoas que eu lamento desagradar;
mas devia dizer o que disse.
V. Ex•, Sr. Presidente; é Presidente do Senado, é Presidente do Congresso. V. Ex• viu, outro dia, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, na sua sabeDeste modo que fico mUito' à vontade para assim me manifestar, porque
doria, decidirido uma questão d~ ordem, sem que houvesse a controvérsia juassim pfocedi em relação a um nome ilustre do meu Estado que, indicado
dicial, sem que houvesse advogado a debater a questão, reformou uma súmupelo Presidente da República, foi aprovado por esta Casa e, hoje, abrilhanta ela dele, Supremo Tribunal Federal, para concluir que independia de licença
honra o Supremo Tribunal FederaL
da Câmara a que pertencesse o parlamentar que estivera licenciado, quando
Estamos agora, Sr. Presidente, com outro nome _indicado para o Suprepraticara um ato que,__ em tese, ·seria -criminoso.
mo Tribunal Federal. Qual é o nbme indicado?"'D dO Professor Alfredo Bu- Ora, Sr. Presidente, V. Ex• sabe- todo mundo sabe- que a imunidade
zaid.
tem dois aspectos, ou sãO duas imunidades: a imunidad_~ de direito material,
Tenho relacionamento com o Professor Buzaid há 25 anos. Foi na noite que é aquela que eleva a tribuna parlamentar acima da lei penal, da lei penal
de 12 de abril de 1957 que virri a conhecê~ lo, na Faculdade Católica de Direito
no que diz respeito a três delitos possíveis: a injúria, a difamação e a calúnia.
da PontifíCíã Uriiversídade do Rio Grande do Sul. Tive, então, a opo'i-ilirlidaQuer dizer, aos- deli~os que só são praticados através da palavra.
de de saudá-lo em nome da Faculdade e, desde então, as nossas relações se fiA imunidade de direito material faz a tribuna imune, estabelece broquei
zeram amistosas e, até hoje, não houve solução de continuidade nistas reem torno- da tribuna, em relação a palavras, votos e opíniões exaradas no
lações.
exercício do mandato~ E Por iSso a imiiilidade é permanente e absoluta, como
Seus livros, Sf. -Pi-esidente: Açào-Dedaratófia, Apela('?io Ex Oficio, Agradizem os doutores.
vo de Petição. Do Concurso de Credores no Processo de Execução, Paula BatisA imunidade de Direito Processual, esta é transitória e relãtiva. Ela é
ta, A Escola de Direito de Beirute, Açào Renovatória, Da Açào Direta de Intransitória, porque dura apenas en(juiúitO durar o -ma~~§.to; ela é relativa
constitucionalidade, tenho-oS lõdos, a maioria dos quais com dedicatõrias do
porque a Casa a que pertence o parlamentar pode levantá-la.
autor, amáveis dedicatórias do autor, de modo qUe, nem longinqüamente, eu
A imunidade processual diz respeito a todo e qualquer delito, o que supoderia ter a mais remOta animOsidade erri ·relação <io nome indicado. Muito
põe a existência, pelo menos effi tese, do ~elito. Se a pess-Oa está sendo procesao contrãrio, à luz do_ coração eu só teria raiõc!s para aplaudir a indicação.
sada e é diplomada, o processo pára. Se a pessoa está no exercício de mandaVou alêm, Sr. Presidente;_ o Professor Alfredo Buzaid é, fora de dúvida,
to e pratica· um homicídio- vamos logo ao delito mais grave- ele pode ser
um dos primeiros procesSuatlstãs erri nosso -País, de todos os tempos.- É, realpresa, ·se for presa em flagrante, mas essa pessoa não pode ser pro-cessada sem
mente, um mestre na disciplina que leciona Direito Processual Civil. Digo
licença da Câmara.
·
mais: o Professor Alfredo Buzaid não é apenas um grande processualista, é
PQis bein. No caso concreto, um cidadão, Deputado federal, tendo se lihomem de vasto preparo jurídico, de variada ilustração. O requisito constitucenciado da Câmaia e, portanto, não estandõ--Cw exercÍciO-de mandato, exercional do "notável saber jurídico", este, o Profess_or Alfredo Buzaid preenche
cía Um ca-rgo de secrelãfio de Esúldo,-do EsiadO de Goiás; pratica determinasem sombra de dúvida. Gostaria de dizer isto, emóora seja escassa -à niinha
autoridade em proclamar méritos de jUrista tão eminente.
--da_ação que, parece, ~eria, pelo menos e~ tese,_u~ delito, assim definido pelo
Código Penal, e, Por conseguirite, sujeito a proceSso, a condenação, inclusive;
0 outro requisito exigido, Sr. Presidente, é o da ilibada reputação. V. Ex•
ness-e entreteffipo, deixa a Secreiaria e retorna à Câmara. O SuPI-errio Tribusabe que não existe urTI conceitO legal de reputação ilibada. Conio diria Sàilto
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nal, apreciando uma questão de ordem, sem que houvesse advogado presente
para discutir a espécie revoga súmula sua _e entende que não há por que pedir
licença à Câmara dos Deputados para processar o Deputado.
Veja, Sr. Presidente, como a responsabilidade do Senado cresce quando
tem de opiniar, quando tem de apreciar nomes de juizes do Supremo Tribunal
Federal, quando ocorrem situaçõCs e casos que dizem respeito à instituição
como tal, que dizem respeito ao Poder Legislativo, e que de uma forma tão
fácil são tratados.
E tem maís, Sr. Presidente: Desde a ConstitufçãO de 1967 que ao SUpremo Tribunal Federal compete proce.o;;sar os Parlamentares, Deputados e Senadores.
Dir-se-â que isto é uma garantia, e não deixa de_ser uma garantia. E: o
parlamentar que é julgado pela mais alta Corte da Nação, quando anteriormente ele era processado e julgado por juiz de Primeira Instância, por juiz
singular, com recurso para o Tribunal de seu Estado, ou para o Tribunal Federal de Recursos, se fosse o caso, com possibilidade de recurso, ou não, para
o Supremo Tiibunal Federal.
Dir-se-ã que agora, colocando o parlamentar sob o julgamento do Supremo Tribunal Federal, de certa forma goza de ga~antia, maior. Çomo_em
todas as coisas, é o caso de dizer "Sim'' e "Não"; porque o tribunal, seja ele
qual for, mesmo o mais sábio, pode errar; e um tribunal qUejulg? em ~nica e
derradeira instância, se cometido o erro, este se torna irreparãvel.
De modo que é urna garantia de certa forma relativa, embora eu compreenda que a finalidade foi de dar urna maior segurança-ao parlamentar. Se
um Ministro -de Estado é Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, um
membro do Poder Legislativo por que também não o será?
Foi estabelecida simetria.
Mas, Sr. Presidente, chamo a atenção desta particularidade, deste aspecto da importância que para nós deve ter a apreciação de nomes que vão compor o Supremo Tribunal Federal, pela relevantíssima e delicadíssima atribuição que lhes é cometida.
Sr. Presidene, eram estas as observações que queria fazer. O Senado vai
votar em votação secreta.
O voto secreto foi estabelecido exatamente para que a pessoa votasse
sem pressão, sem constrangimento, sem pressões. Afinal de Contas, que respondesse apenas perante a sua consciência.- Esta a finalidade do voto secreto.
Longe de mim querer tirar conclusões, a aconselhar ou desaconselhar o voto
em um ou noutro sentido. Mas eu entendia, Sr. Presídente, que devia fazerestas considerações quando se trata de uma indicação que provocou, e tem provocado, manifestações que não me recordo de terem ocorrido em outras ocasiões.
Sr. Presidente, estou certo de que o_ Senado há de decidir com a sua proverbial sabedoria e com a sua necessária isenção. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO BROSSARD NA SESSÃO DE 17-3-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PAULO BROSSARD (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho hoje à tribuna menos _dar uma notícia _triste ao senado, do que
prestar uma homenagem à memória de um grande rio-grandense, de um
grande brasileiro.
Faleceu em Porto Alegre, em dias da semana passada, em Porto Alegre
onde nascera, José Pereira Coelho de Souza, Coelho de Souza.
Coelho de Souza foi Deputado Estadual, no período de 1935 a 1937.
Quando das comemorações do CentenáriO F"ãrroupilha, fài o orador oficial
da Assembléia e produziu, então, diScurso méffiOrâvel, ilo qual haveria de
mostrar documentadamen_te o caráter brasileiro daquele movimento ínsurreciOilal, contrariando, desta forma, a versão de alguns -historiadores que na
Guerra dos Farrapos viam um movimento separatista, antibrasiTeiro, inspiração rio-platense.
Foi Deputado Federal em mais de uma legislatura. E, como membro da
Câmara dos Deputados, haveria de ser, como foi, grande parlamentar, pela
sua cultura, pelo seu talento, pela fidelidade em seus_ ideais, pela sua cordialidade, pela amenidade do seu trato, pela sedução das suas maneiras. Sempre
ao lado de Raul Pilla, defendendo ardorosa e permanentemente a bandeira
parlamentarista, como a solução dos graves problemas,jã àquele tempo existentes e, agora, grandemente majorados.
Foi membro do Cons_elho Administrativo de Defesa Económica, o LADE. Também foi Secretãrio da Educação e CllltUr8.-d6 Rio Grande do Sul, de
1937 a 1943/1944.
Aí, Coelho de Souza foi ritais do que um Secretário da Ed-uCaÇão; ele-fOi
um grande promotor da educação no Brasil. Ele teria sido um grande Secre-

tário pela obra estritamente educacional que realizou. Digo, sem favor e sem
melindrar aqueles que antes e depois dele ocuparam a Pasta da Educação no
Rio Grande do Sul, digo que foi o maior Se_cretárío da Educação que o Rio
Grande possuiu.
Mas, ele não foi apenas um grande Secretário de Estado. Muito mais-do
que isso, ele se converteu numa personalidade nacional. Por que, Sr. Presidente? Porque em 1937, 1938, 1939, antes do início da Segunda Guerra, as
condições do Rio Grande, as condições do Brasil, eram muito diferentes das
condições beije vigentes. Como sabe a CaSa, a colonização germânica começou, no Brasil, pelo Rio Grander E, no Rio Grande, começou em 1824. Os
imigrantes alemães foram como que abandonados naquele vasto território,
vasto e isolado, isolados _de qualquer comunicação. De modo que não só era
natural que eles trouxessem e, instintivamente, conservassem os sCus_ valores
de origem, como o insulamento a Isso os induzia. O fato é que, no Rio.Grande do Sul, e não apenas no Rio Grande também em Santa Catarina; como
também em algumas regiões do Paraná, mas, particularmente, no Rio Grande do_ Sul, se formaram como que bolsões de colonização européia, com escassa comunicação corri a sociedade local. A carênCia de professores, as deficiências do sistema escolar, fizeram, inclusive, com que os interessados, buscassem os seus próprios professores. E se estabeleceu uma corrente entre a
Alemanha e o Rio Grande do Sul, professores alemães, lecionando em escolas ale_mãs, em língua alemã, no coração de nosso Estado, no coração do nosso Pais.
Esse fenômeno chegou a atingir proporções de gravidade.
Sylvio Romero tem um trabalho sobre o germanismo, no Sul do Brasil.
Quando Ruy Barbosa foi candidato à Presidência da República, em
1919, ele se ocupou do que ocorria nos Estados do Sul em matéria de colonização estrangeira.
E o certo é que havia brasileiros de segunda e terceira geração que não
falavam o Português.
O Sr. Dirceu Cardoso -

V. Ex' me permite?

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo &oar a campainha.)Nobre Senador Dirceu Cardoso, o nobre Senador Paulo Brossard está falando em breve comunicações, tem ciri.cO n1inutos para falar, e já excedeu um
pouco desse tempo. E há uma série de colegas que estão inscritos para falar.
De modo que eu pediria a V. E~' que não inte-rrompes~e.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Desculpe, Sr. Pres"idente.

O SR. PAULO BROSSARD- Dizia eu, Sr. Presidente, que brasileiros
de segunda e terceira geração não falavam o Português e falavam o Alemão.
Ora, ninguém ignora o que era o mundo pela década de 30, já nas vizinhanças da década de 40. O esponsionismo germânico se servia de todas as
bases possíveis ·para lançar os seus tentáculos.
De modo que a situação lá existente veio a servir para interferências abusivas. oerniciósas e antirüicíonais.
f~i neste ambiente, foi neste momento, que o nosso Coelho de Souza as-·
sumiu a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul e começou, então a
realizar, I~, a grande obra da nacionalização do ensíno, no Rio Grande e no
Brasil. É claro que hÕuve irlcOmpreensões; é evidente que houve contrariedade e o nosso Coelho de Souza, com seu maneirismo, tão seu, soube conduzir,
çom mão firme, a Campanha que chegou a ser, num certo momento, urria das
mais ihtporüfntes frentes da administração do nosso País, da administraçãO
brasileira, não apenas local.
Lendo outro dia o livro de rnernódã.s do. Marechal Cordeiro de FariaS:
Meio Século de Combate diz ele, referindo-se a Coelho de Souza:
.. Tive, em Coelho de Souza, um homem de grande visão e
dedicaÇão incansáveL."
Para mim, Sr. Presidente, o seu trabalho mais importante foi o realizado
lá, no Rio Grande,-a despeitO de todo -o brilho com que desempenhou o mandato parlamentar- e vejo aqui, de um lado o Senador Nelson Carneiro e, de
outro, o Senador José Sarney, que foram seus colegas-na Câmara e-que puderam apreciar toda a riqueza de espírito, de caráter, de coração que ele carre-gava. Aqui estão Saldanha Derzi e Luiz Viana.
Tenho para mim qu_e o trabalho realizado p<Jr Coelho de Souza, corno
Secretário da Educação, foi o mais importante. Ele incorporou - ele incorporou, não apenas ao Rio Grande do Sul, mas ao Brasil - brasileiros que
quase eu poderia dizer que não faziam parte do Brasil.
Leitor de! Machadei de ASsis e de Eça de Queiroz- eram os seus autores
preferidos, com a propriedade e assiduidade, lâ vinha ele com uma sentença
do velho Machado, com uma observação do velho Eça. Espírito fino, elegante, fidalgo em todos os sentidos da palavra, era, de- outro lado, de uma amabilidade, de uma cordialidade, de uma finura, de uma elegância como poucos
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homens públicos têm tido este País. Aqui está Saldanha Õerzi, louco para dar
um aparte; aqui está Nelson Carneiro qUe, há instantes, levantou o microfone
e, depois, por força de uma advertência, teve de renunciar a ele. Lá está Luiz
Viana, a seu lado o Presidente José Sarney, que deixou as suas ocupações preside~ciais p~ra vir aqui dizer uma palavra de saudade e de homenagem àquele
quendo amigo. E refiro-me apenas a estes, porque sei, de ciência própfiã, que
foram seus contemporâneos e seus colegas na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebu os apartes que não foram dados,
recebo as manifestações que não foram ditas, carinhosas manifestações, afetuosas manifestações porque Coelho de Souza foi, ari.tes e- ãcima de tudo, um
amigo exemplar, fiel, leal, seguro, prestante, sempre a manifestar-se na hora
certa, na hora exata. Um grande senso de humor, cochicha à margem do microfone o Semidor Luiz Fernando Freírie. Um adm_irável senso de humor. Eu
brincava muito com ele, Sr. Presidente, a despeito da nossa diferença de idades, eu brincava muito com ele. Costumava dizer que ele só perdia o espírito
em época de eleição, levava a sério uma eleição- como só ele.
Uma vez, terminada uma eleição- ele tinha sido eleito- e a sua esposa
a ele se dirige com estas palavras: .. mas Coelho, tu não vais descansar?" E ele
responde incontinenti: .. Mas Edite, estamos às vésperas de um pleito ... " Ele
acabava de ser eleito.
Era assim o nosso Coelho de Souza, sempre uma palavra amável, sempre
uma palavra agradável a tornar meno_s acre, menos áspera, menos amarga
essa tantas vezes amarga vida política que nós atravessamos. Era um espírito
cintilante.
Sr. Presidente, eu disse que não vim aquí para dar uma notícia lutuosa,
muito ao contrârio, venho é exaltar a quem teve a vida que Coelho de Souza
teve. Eu não choro sua morte, ao contrário, agradeço a Deus pela oportunidade de ter conhecido e convivido com Coe_lho_de Souza e por ele ter vivido a
vida que viveu. Eu, Sr. Presidente, perco um amigo, um grande amigo, um
querido amigo, o Rio Grande do Sul um de seus filhos mais ilustres, e o Brasil
um grande servidor.
Se daqui, desta tribuna, posso dirigir um-ré(lllerimento ao ·aoverno do
meu Estado - e eu creio que falo por todas as vozes desta Casa, - seria no
sentido de fazer com que o Governo do Rio Grande do Sul levantasse uma escola com o nome de Coelho de Souza, no Rio Grande do Sul. (Muito bem!
Palmas.) Mas não uma escola qualquer. Uma daquelas escolas que, ele, como
Secretário levantou. Em Jaguarão, com o nome de Joaquim Caetano da Silva; em Cachoeira, com o nome de João Neves da Fontoura; em Bagé, com o
nome de Silveira Martins; em Alegrete, com o nome de Oswaldo Aranha; em
Cruz Alta, com o nome de Annes Dias, e assim por diante. Eu me excederia se
fosse relacionar as ubras materiais que ele fez. Mas uma grande escola, uma
escola modelar como a homenagem mais apropriada àquele que foi, em toda
a sua existência, um homem particularmente voltado para as coisas do espírito e para as coisas da educação. (Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADQ_l'ELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 18-J-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. LEITE CHAVES (Para discutir.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-

res:
Nós estamos diante de um projeto da mais elevada justiça. Há muitos
anos, o Supremo Tribunal Federal, e muitas cortes estaduais do País, têm assegurado à concubina direito à meação, desde que ela tenha concorrido para
a formação- do acervo do casal.
O Supremo Tribunal Federal, através de duas ou três decisões sumulares, condicionava esse direito -a (Jue não houvesse impedimento para o casamento entre os cônjuges; desde que fossem eles viúvos, solteiros, ou divorciados, vivessem uma situação de fato, e a sociedade se dissolvesse, seria a ela as-
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segurado o direito à meação, isto é, aos bens adquiridos em decorrência de esforço comum.
Veja V. Ex• como às vezes a pressão dos fatos chega a forçar mesmo, o
desrespeíto à lei. Quer dizer, o próprio sentimento de justiça faz com que uma
corte possa marginalizar a lei.
De acordo com o Código Civil vigente, o màrido que faça doação à concubina, ou qualquer doação feita pelo marido a uma amásia, pode s_er objeto
de anulação pela esposa ou pelos filhos. Mas, mesmo na vigência desse dispostivo, o Supremo diz, através de reiterada jurisprudência, hoje sumulada,
que o homem que viveu em companhia de uma mulher, por um determinado
tempo- nunca fixou anos, nunca fixou prazo- perdeGn favor dela metade
dos bens que eles adquiriram-- nesta vivência.
Outros casOs em primefra -instância ·existiam, eram invocados, e inicialmente criavam até conflitos. MaS~ hoje, São totalmente aceitos pela sociedade. Muitas vezes, uma mulher casa-se com um homem, abandona-o e ele passa a viver com outra. Não teve sucesso em companhia da primeira; não_se casou com a segunda porque não houve condições para o casamento, pois não
havia o divórcio, ainda. Então, em companhia dessa segunda mulher, ele adquiriu condições emocionais para realizar um tipo de vida melhor. Eles têm
filhos, numa vivência muito longa. Corri o passar dos anos, já cOm a mulher
mais envelhecida, os sentimentos desapareciam, e ele arranjava outra,
abandonava-a sem direito algum para esta, às vezes depois de 20 anos de convivência.
Eu me lembro de um caso interessante que tive no Paraná, logo em 1959,
quandO lá ch-egUei. EStava no escritório, quando chegou uma senhorajã bem
madu~a, mas de traços agradâveis e me dizia: Dr. Chaves, eu moro em Iporã;
meu m-arido é um cearense; viemos do Ceará numa situação muito difícil e
vivíamos aqui juntos. Meu marido tem três fazendas. Agora, ele arranjou
uma outra, colocou-a para morar na frente da minha casa. Estou me sentindo
humilhada, vou-me embora porque não agüento mais isto. Queria saber se eu
tenho algum diréiio.
Eu disse: o Supremo diz que a Sr• tem direitos, o Supremo assegura à Sr•
esses direitos. A Sr• viveu 20 anos; mas ê. preciso uma ação de meação, é preciso uma ação em que a Sr• dispute esses direitos. Antes disto, é melhor chamarmos seu marido para ver se conseguimos uma composição ou, inclusive,
ver s·e ele tira essa moça de lá e restabelece a vida com a senhora. Afinal de
contas, a senhora é uma mulher muito agradável etc. Chamei o marido, ele
veio e eu lhe -~iss~: Aqui no Brasil não é nenhum Oriente Médio, em que o Sr.
possa ter diversas mulheres. Então, o Sr. vai fazer o seguinte: ou o S_r. vive
com esta companheira ant1ga, restabelece a sociedade com ela ou, se o Sr.
quiser Viver coril a noVa mulher, que é objeto de sua afeição, o Sr. paga
meação da outra, ela vai ficar com a metade dos seus bens_. Qual das duas o
Sr. vai--preferir?
Ele disse: ''Ora, Dr. Chaves, eu estou revoltado e estou de viagem para o
Cearã, para buscar outra, porque essas mulheres envenenaram a minha vida". (Risos.)
Sei que depois dessa loucura inicial, ele viu que também até a segunda
mulher o traíra, não era nem afetuosa, nem tinha determinação de vida com
ele. Ele terminou deixando a segunda mulher e convivendo com a primitiva
mulher. Casaram-se jã depois do divórcio e hã harmonia, felicidade mesmo
entre eles.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, este projeto é dos mais justos.
Versa matéria constant_e nos tribunais. São mulheres que se dedicam a vida
inteira a um homem e depois, no entardecer da vida, se apaixonam eles por
outra e as abandonam e não dão nada, quando foram elas que, muitas vezes,
concorreram com tudo.
É um projeto que aprovado como foi em todas as comissões, merece,
também, a aprovação deste Plenârio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N• 28(82 (n• 91(82, na origem) de agradecimento de comunicação.
- N• 27/82 (n• 88/82, na origem), encaminhando o Projeto de Lei do
Senado n• 26(82·DF, que fixa o efefivo da Policia Militar do Distrito Fe·
deral, altera dispositivo da Lei n9 6.450, de 14 de outubro de 1977, e dã ou-

tras providências.
1.2.2 - Ofícios do Sr. 1•-Secretário da Câmara dos Deputados
- N9 74/82, comunicando aprovaçãO da emenda do Senado ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n• 23, de 1979.
- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n' 15/82 (n' 4.942(81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Ins-

tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria- INCRA, a doar o
imóvel que menciona.
- Projeto de Lei da Câmara n• 16(82 (n• 4.938(81 na Casa de origem), de inieiãtiva do Senhor Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a vender,
em concorrência, os iffióveis urbanos que menciona, de sua propriedade.
-Projeto de Lei da Câmara n• 17/82 (n' 5.645/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e determina outras providências.
1.2.3 - Pareceres
Referentes à seguinte matéria:
- Projeto de Lei do Senado n• 27/80.
1.2.4 -

Leitura de Projeto

Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1982, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que confere ao Banco Nacional da Habitação as atribuições de construir imóveis residenciais do tipo popular e vendê-los aos
interessados, diretamente.
1.2.5 -

Discursos do Expediente

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder- DQcumento assinado por Procuradores da República, encaminhado ao Gabinete Civil
da Presidência da República, solicitando o afastamento_ do ProcuradorGeral Inocêncio Mártires Coelho.
SENADOR AGENOR MARIA - Lucros auferidos pela PETROBRÁS no refino e coinerCia)ização de derivados de petróleo.
SENADOR DIRCEU CARDOSO ~Interferência que estaria ocorrendo por parte de empresários capixabas na escolha do candidato do
PMDB ao Governo do Estado do EspíritO Santo.
SENA DQR LÁZARO BARBOZA - Retenção indevida praticada
pelo Governo do Estado de Goiás, na distribuição dos recursos devidos às
prefeituras municipais daquele Estado.

SENADOR MAURO BENEVIDES- Necrológio do Desembargador Josê Almiro de Carvalho.
SENADOR MUR!LO BADARO - Passamento do ex-Deputado
Raimundo Albergaria.

1.2.6 -

Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n• 28(82, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que elimina prazo de carência para o segurado usufruir
da assistência lriédica da-Previdência Social.
1.2.7 -

Requerimento

- N• 48/82, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista do Senador Luiz
Cavalcante a _.. <;>_'Estado de S. Paulo"~ edição de 21 do corrente.
1.2.9 -

Apreciação de matéria

-Requerimento n'i' 46/82, lido na sessão anterior, de autoria do Senador_ _José Fragelli, solicitando autorização do Senado para aceitar missão do ExecUtivo. Aprovado.

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 o'? 406, de
3 I de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tributário, e dá outras providências. Apreciação adiada por falta de quorum
para votação do Requerimento n'i' 47/82.
-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 especifiCá. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado- n'i' 329j8ó; 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 n9_ 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, patrono da Força
Armada Aérea B~asileira. Votação adia~a por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador AccioIy Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.

....;... Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que· acrescenta dispositivos ã Lei n9 5.480, de lO de agosto de
1968, disciPlinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 362(79,de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contãbil e dã outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n9 35/82_
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DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA

SENADOR PAULO BROSSARD- Importação de carne bovina

Março de 1982

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

uruguaia em detrimento da produção nacional.

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Observações sobre o pro·
nunciamento do seu antecessor na tribuna.
SENADOR TANCREDO NEVES- Homenagem de pesar pelo fale·
cimento do Sr. Luiz Souza Lima.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Situação em que se encor.tram
os mêdicos recêmwformados do País.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Atuação < ~se,volvida pelo
Dr. Jofram Frejat, à frente da Secretaria de Saúde do Governo do D1strito
Federal.
SENADOR GASTÃO M VLLER- Manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Mato Grosso, de repúdio contra as altew
rações propostas pelo Governo na legislação eleitoral.

2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Gabriel Hermes, pronunciado na sessão de 22-3-82.
3 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
N•s 9, 10 e II, de 1982

4 - ATAS DE COMISSOES

5 - MESA DIRETORA
6-

LíDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

7-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 22~ SESSÃO, EM 23 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDI!:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, CUNHA LIMA E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laêlia de Ancântara- Jorge Kalume- Euniçe Mic_hiles- Alexandre
Costa- Luiz Fernando Freire- BernardinO Viana- H-efvídio NunesAlmir Pinto- Mauro Benevides- Agenor Maria- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela.- Passos Pôrto - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Franco
Montoro --Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lãzaro BarbozaGastão Milller- Josê Fragelli- Affonso Camargo- Evelâsio Viera- Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Paulo Brossard.
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.
O Sr. l9~Secretádo pi"Ocederâ à leitura do Expediente.

E lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N• 28/82 (n• 91/82, na origem), de 22 do corrente, relativa à aprovação
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 197,
203, 293 e 303, de 1981..

MENSAGEM
Do Senh?r
téria:

P_reside'!_~~

'!_a !?-!Pt!J!!lca submetendo ao Senado a seguinte ma~

MENSAGEM N• 27, DE 1982
(N• 88(82, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do__S_e_nado Federal:
Nos termos do artigo 51, combinado coni O artigo 42, item V, da Consti~
tuição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên~
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que .. fixa o efefivo da Polícia Militar do
Distrito Federal, altera dispositivo da Lei n'? 6.450, de 14 de outubro de 1977;
e dá outras providências"
Brasília, 22 de março de 1982. - João Figueiredo.
EME n• 014/81
Brasília, 30 de dezembro de 1981.
Ao Excelentíssimo Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da República Federativa do Brasil:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência anteprojeto de Decretolei que fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal e altera dispositivo

de sua Lei da Organização Básica- Lei n9 6.450, de 14 de outubro de 1977,
visando a- inclUSãO de Oficiais PM Capelães em seus Quadros estruturais.
Entre os disposiúVos -ditados pela mencionada Lei de Organização Bási~
ca da PMDF, emerge como medida prioritária a reviSão de seus efetivos,
atravês de lei específica, na forma prevista em seu artigo 39:
"Art. 39. O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal serã
fixado em lei específica - Lei de Fixação de Efetivos - mCdiante
proposta do Governador do Distfito Federal, ouvido o Ministério
do Exêrcitó".
Essa revisão períodíCa dos efetivos das Corporações Militares do Distrito Federal decorre, ainda, de norma legal bastante antiga, constante do artigo
69 do Decreto~lei n9 315, de 13 de março de 1967, época em que se previa:
"ArL 69 Os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros dO Distrito Fede-ral serão fixados pelo P6dir Legislcitivo, de dois
e~ dois anos, mediante mensagem do ~oder Executivo e proposta
do Prefeito do DistritO Federal''_.
Prevista para cada dois anos, nos idos de 1967, para que pudesse acom~
panhar o vertiginoso crescimento da nova Capital Federal, a revisão dos efetivos da PMDF somente se verificou em duas úníCas oportunidades- nos
idos de 1970, quando do advento da_ Lei n9 5.622, e em data mais recente, com
o aumenló de somente 500 soldados, autorizado pela lei n• 6.646, de 16 de
maio de 1979.
Permanecem, pois, os mesmos efetivos de 10 anos atrãs, quando a população de Brasília não atirigíra, ainda, aos 500.000 habitantes.
Não bastasse o crescimento assombroso do plano piloto e cidades satélites da Capital, razões outras avultam dos estudos que tornam inadiável apre~
sente proposta de aumento dos efetivos da Polícia Militar do Distrito Federal, tais como, a elevação dos índices de criminalidade e violência, agravados
por problemas de natureza sócio-econômiCos de grande parte de sua população; a necessidade absoluta de assegurar um alto grau de tranqUilidade e ordem públicas à Capital da República; a criação do Núcleo de Regimento de
Polícia Montada, além daquelas ditadas pela implantação da nova Lei de OrganizaçãO Bãsica e pela criação de diversaS categorias de especialista, indispensáveis a unla eficiente atividade de apoio, somente viáveis com o acréscimo de 1.782 p-oliciais-militares em seus efetivos.
Quanto ao segundo objetívo do anteprojeto de Lei a alteração de dispositivo da Lei de Organização Bãsica, tem a justificá-lo a necessidade não só de
se instituir na Corporação o Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelães
(QOPMC), como também a reativação dos antigos Quadros de Oficiaís de
Administração e de Especialistas (QOA/QOE), medida essa considerada inadiável pelo Co'mando~Geral da Corpora~ão e que Visâ. proporcionar estímulo
e incentivo às praças, po_ssibili~ando-lhes acesso e promoção ao oficialato, e
principalmente, -evitar o desvio de Oficiais Policiais-Militares das atividades
operacionais para o serviço burocrático.
Cumpre~me, ainda, esclarecer que os estudos e motivos que culminaram
na presente proposição, foram, na forma exigida pelo artigo 39 da Lei de O r~
ganização Básica- Lei n'16.450, de 14 de outubro de 1977, acima transcrito,
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levado~ ao conhecimento do_ Ministêrio do Exército. que _Qo_uv~ por. bem
examiná-los e aprová-los, conforme Ofícios n.,s 008~_014f. e 021-IGPM/1, de 8
de fev_:ereiro. 17 de fevereiro e.2l de março d&:.l98l, respectivamente, nos termos em_ que estão encarninh.ad.o.s à co_nsicfçração de.Vo_ssa. Excelênci~_.
_
Aproveito o ensejo para renovar a V assa Excelência QS protestos de minha maior estima e elevada consideração.- Aimé Alcibzãdes Sil~:efra Lamai-_
son, GOVernador.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 26, DE 1982 (DF).
Fixa. o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, altera dispositivo da Lei p9 6.450, de 14 de outubro de 1977, e dá outras provi~
dências.
O Senado Federal decreta:
Art. (9 O efetivo da Polícia Militar do Distrito f:ederal, de que trata a
Lei n• 5.622, de I• de dezembro de 1970, alterada pela Lei n• 6.646, de 16 de
maio de 1979. passa a ser fixado em 5.389 (cinCo rriil, trezentos e oitenta e nove) policiais-militares.
Art. 29 Para efeito de inclusão dos Quadros de Oficiais PoliciaisMilitares Capelães (QOPMC), de OficiaiS Policiais-Militares de Administração (QOPMA) e de Oficiais Policiais-Militares Especialistas (QOPME), o
artigo 36 da Lei n• 6.450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe sobre a Organização Bãsica da Polícia Militar do nisttit:o Federal, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 36. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal
compõe-se:
I - Pessoal da Ativa:
a) Oficiais, constituindo os segi.lilftes Quadros:
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM);
-Quadro de Oficlais Policüiis-Militares de Saúde (QOPMS);
-Quadros de Oficiais Policiais-Militares Capelães
(QOPMC);
-Quadro de Oficiaís Policiais-Militares de _Administração
(QOPMA); e
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas (QOPME);
b) Praças Especiais da Polícia Militar, compreendendo:
- Aspirantes-a-Oficial PM; e
- Alunos-Oficía"is;
c) Praças Policiais-Militares (Praças PM);
II -Pessoal !nativo:
a) Pessoal da Reserva Remunerada; e
h) Pessoal Reformado.
§ I• O Quadro de Oficiais de Administração (QOA) e o Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), declarados em exteoção pelo
artigo 43 desta Lei, são teàtivã.dos e passarão a denominar-se, respectivamente, Quadro de Oficiais Policiais-Militares de A,dminis~
tração (QOPMA) e~Quadro de Oficiais foliciais-Militares Especialistas (QOPME.)
§ 2" Fica declarado em extinção o Quadro de Oficiais Músicos
(QOM), de que trata a Lei n• 5.622, de I• de dezembro de 1970, observado para o referido Quadro, o disposto no parágrafo único do
artigo 43 e no artigo 44 desta Lei.
§ 39 COmpete ao Goverriador do Distrito Federal, mediante
Decreto. regulamentar os Quadros de que trata este arcigo, po-r-proposta do Comandante Geral da Corporação, após a apreciação e a
aprovação do Ministério do Exército".
Art. 39 O efetivo a que se iefere o artigo 19 será distribuído pelos postos
e graduações previstos na Polícia Militar do Distrito Federal, na seguinte forma:
I -Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM):
Coronel PM . .. .. . .. .. .. • .. . .. . ••• . •..•• .... ... ....
Tenente-Coronel PM ............. ·-· "' •...•.. ~ .... ~ . .
Major PM ........................................
Capitão PM ............................. :. •• . . • . • •.
I• Tenente PM .................... ···~P........
2• Tenente PM ....... , ...... ·~-- •.••.•.. ·- ·-·. ... •
II -

05.
_15
22
67
56
53

Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Saúde (QOPMS):
Tenente-Coronel PM Médico ...... , .............••-.
Major PM Médico ............ '". .. .. .. .. .. .. .. • .. .
Capitão PM Médico . . .. • . .. • .. . . ... • .. .. • .. .. .... .
I• Tenente PM Médico .. .. .. • .. . • . •• . .. .. .. .. .. .. .
I• Tenente PM Dentista .......... ~ ............ "".

01
02
04
07
01
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III -Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelães (QOPMC):
\9 Tenente PM ................ .. ........• _
... --02
.

IV- Quadro de Oficiais Policiais: Militares de Administração (QOPA):
I• Tenente PM · ...... : ... ..... :.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 05
2•Tenente1'M , ....... : ....................... , ..... 13

V -Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas (QOPME):
I" Tenente PM
2• Tenente PM

..................-..... . . . . . . . . . . . . 01
.......... , ........................ 02

VI -Quadro de Oficiais Músicos (QOM), em extinção:
I• Tenente PM ....................................
2•. Tenente P~ .. ··.·., ........................ , . . . ...
VII - Praças Policiais-Militares (Praça PM):

01
02

Subtenente PM . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. 40
1• Sàrgento PM . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . .. 73
2• Sargento PM . .. . . .. . .................. . .. . . . .. . 164
3• Sargento PM . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 453
Cabo PM . . . . . . . .. . . . . . .. • . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 744
Soldado PM . ""... . . . •. . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . 3.656
9
§ 1 O efetivo de praças especiais terã um número variável, até o limite
correspondente ao númeio de vagas existente_s no posto de Segundo~ Tenente
PM, acrescido dos claros e abatidos os excedentes. porventura existentes nos
demais postos do QOPM.
§ 29 As vagas resultantes ·da presente Lei serão preenchidas por promo~ão, ~dmissão por concurso ou inClusão, a partir da data da sua publiw
caçao ate 1984, em parcelas a serem estabelecidas pelo Governador do Distrito Federal, de acordo com a necessidade, do serviço e a disponibilidade orçament4ria, e após a apreciação e aprovação do Ministério do Exêrcito.
Art. 49 }\s ~espesas decorrentes_ da aplicação desta Lei correrão à conta
de dotações orçamentárias do Goverrio do Distrito Federal.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.622, DE 1' DE DEZEMBRO DE 1970
Fixa -os efeth·os da Policia Militar do Distrito Federal~ dá outras
providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. }9 Os efetivos de Oficiais do Quadro da Polícia Militar do Distrito
·Federal, de que trata o item I do iutigo-49 do Decreto-lei n\' 9, de 25 de junho
de 1966, alterado pelo Decreto-lei n• 495, de 11 de março de 1969, por postos,
são fixados, de acordo com o artigo 6" do Decreto-lei número 315, de 13 de
março de 1967, em:
............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Coronéis PM
Tenentes-Coronéis PM
......................... ,
6
Majores PM
. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . .. .. .
13
Capitães PM
...... ~-· ......-._........ . . . . . . . . . . . . .
44
}9s Tenenres PM
..... _...... _.... _v.......................
51
2•s Tenentes PM .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
52
Art. 29 Os efetivOs de pra-ças do Quadro de que trata o artigo anterior
são fixados em:
Subtenentes PM
. . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. .
23
I•s Sargentos PM ........................................
51
2•s Sargentos PM .............. -· .................. , . .
!37
3•s Sargentos PM
...................................
314
Cabos PM
.. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . 38.8
Soldados PM
. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. 1.994
Parágrafo Único. Os AspiranteS-a-Oficial PM serão em número variável, de acordo com a necessidade do recompletamento de oficiais do Quadro
a que se refere o artigo anterior.
Art, J9 Ficam organizados os Quadros de OficiaiS Médicos, de Administração, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal, com
os s~guintes efetivos:
-QutJdro de Oficiais Médicos
Major PM
.......................... .
Capitães PM
·~-· .- ......... , ............ , ..... .
~j_~-s Tene_ntes PM ......... , .._.....· ...._...... , ...... , ... .
--Quadro de Oficiais de AdmhÍisÚação
J9s Tenentes PM
29s Tenentes PM

I
2
4

5
13
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Quadro t:!e Oficiais Especialistas

I
2

I'~'

Tenente PM
2'~'s Tenentes PM

Quadro de Oficiais Músicos _
I o Tenente PM
.........................•. -~ .••.... ·-·-··~
I
2os Tenentes PM ...........................•. ···~·. . . . . • .
2
Art. 49 O preenchimento dos claros decorrentes da aplicação do disposto nesta lei será regulado pelo Governador do DiStrito Federal, devendo
efetuar-se em função das disponibilidades orçamentárias.
Art. 50 O efetivo global da Polícia Militar do Distrito Federal serâ distribuído da forma constante dos Quadros de organização a serem- aprovados
pelo Governador do Distrito Federal, a quem competirâ a criação, transformação, extinção, denominação, localização e estruturação dos órgãos de Comando, Unidades e Subunidades.
Art. 69 O Governador do Distrito Federal, medí3.-nte proposta do Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelecerá as qualificações
policiais militares de praças, dentro do efetívo previsto nO artigo 29
Parágrafo único. As condições de formação, habilitação e movimentação de praças dentro das respectivas qualificações, obedecerão às prescrições que forem estabelecidas no Regulamento Geral da Corporação.
Art. 79 As despesas decorrentes da aplicação desta leí corrúãO à"conta
de dotações orçamentárias do Governo do Díst.rlto Federai.
Art. 89 Esta Lei entrará e-ril vi.ior a- partir de 19 dejaneíro de 1971," revogadas as disposições em contrário.
Brasífia, I de dezembro de 1g70; 1499 da Independência e 829 da República.

LEI No 6.450, DE 14 DE OUTUBRO DE 1977
Dispõe sobre a organização básica. da Policia Militar do Distrito
Federal, e dá outras proJ•idências.
TITULO lll
Pessoal
CAPITULO I
Do Pessoal da Po/(cia Mili'tar dO Distrito Federal
Art. 16. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal compõe-se:
I - Pessoal da ativa:
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM);
-Quadro de Oficiais PoliciaisRMilitares de Sãúde (QOPMS);
h) Praças Especiais da Polícia Militar, compreendendo:
-Aspirante-a-Oficial PM; e
- AlunosROficiais-;
c) Praças Policiais-Militares (Praças PM).
II - Pessoal inativo:
a) Pessoal da Reserva Remunerada; e
h) Pessoal Reformado.

CAPITULO II
Do Efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal
Art. 39. O efetivo da Polícia Mi!ítar do Distrito Federal será fixadO em
lei específica - Lei de Fixação de Efetivos - mediante proposta do Governador do Distrito Federal, ouvido o Ministério do Exército.
-

LEI N• 6.646, DE 16 DE MAIO DE 1979
Altera o efetivo de Soldados PM da Policia lWilitar do Distrito
Federal e dá outras pro~·idências.
O Presidente da República faço saber que o_ Senado _Federal decreta e eu
sancióno a seguinte Lei:
_
_
Art. t• O cfetivo de Soldados PM da Polícia Militar do Distrito Federal de_ que trata o art. 2<;> da Lei n9 5.622, de f9 de dezembro de 1970, fic_a acrescido de 500 (quinhentos) homens.
Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, para o ano de
1979, correrão ã conta do Governo Federal que complementará o Orçamento
do Distrito Federal no valor correspondente.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasflia, 16 de maio de 1979; 158'~' da Independêõda e 919 da República.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e áe
Finanças.}

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N~~" 74/82, de 22 -do corrente, comunicando a aprovação da emenda do
Senado ao Projeto de_L_ei da Câmara n9 23, de 1979 (n'~' 1.849/76, na Casa de
origem), que estabelece normas sobre a documentação exigida aos candidatos, em concursos públicos. (Projeto enviado à sanção em 22M3-82.)

OFlCIOS
Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 15, DE 1982
(No 4.942/81, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
A-utoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
------ INCRA a ~~a~ o imóvel_ fl!le menciona.

O Congresso Nacional decreta:
ArL 19 Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINÇRA autorizado a doar ao Município de Magé, no Estado do Rio de JaR
ncíro, uma área com 107,2691 ha. (centro e sete hectares, vinte e s.eis ares e
noventa e um centiares), representada por dois lotes rurais e respectivas benfeitorias~ remanescentes da gleba Conceição do Suruí, situada naquela Município, cujos limites e confrontações constam das plantas e memoriais descritivos existentes no processo INCRA/CR(07) n' 730/80.
Parágrafo único. 0-íffióvel a que se refere este artigo está matriculado
em nome do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - lNC R_.~\, no Registro de Imóves dos 49 e 5'~' DistritoS da Comarca de Magé, no
Livro 3-J, ns, 88, sob o no 7.695.
Art. 2'~' O imóVel doado_destína-se à criação de um Núcleo de Treina~
mento Demonstrativo Agropecuáriõ.
Art. 39 A doação de que trata esta lei será efetivada mediante termo a
ser outorgado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA.
Art. 49 O imóvel doado, com suas benfeitorias e acessórios, reverterá,
de pleno direito, ao património dO InstitutO NaciOnal de COlonização e Reforma Agrária- INCRA, independentemente de qualquer_indenização, se
no prazo de 2 (dciis) anos, contados da data da assinatura,Cfo-termo referido
no artigo anterior, não estiver definitivamente incorporado-_ao Núcleo de
treinamento Demonstrativo Agropecuário, ou -se ao mesmo, em qualquer
tempo, vier a ser dada destinação diversa da prevista nesta Lei.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6'~' Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N' 310, DE 1981.
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos dó "art. 51 da Constituição Fedefãl, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas E..xcelências, acorripanhado de Exposição
de Mo!!vos do Senh.o_r_ Min_istro,9e _&s1adç__da Agri_cultura, o anexo projeto de
lei que "autoriza" o InStituto -Nacional de Coloitização e Reforma Agrária-INCRJ\, a doar o ilT!óvel g_ue n:tenciona".-,

Brasília, 30 de julho de 1981. -

João Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVeiS. No 050, DE 25 DE MAIO DE t98t, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA.
Exce1entíssimo Senhor Presidente da Repúbllca:
Tenho a honra dC subffieter à -eleVada cOnsideração de Vossa Exceiêrlcia o anexo Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a doação de uma área de terras
ao Município de Magé, no Estado do Rio de Janeiro, para o fim específico de
criação de um Núcl~o de_ Treinamento Demonstrativo_Agropecuârio.
2. A doação desta área por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, se me afigura conveniente social e economicamente tendo em vista· a carênCia de mãO-dc!-Obra especializada no Setor pri~
mário daquela região.
·
-·
3. A área a ser doada, rricdiante a expedição ·de Lei EspeCial, não distribuída em de_corrência de impo:-;sibilidade técnica, pelas características ímpróprias para a clientela rural da região, é remanescente da gleba Conceição do
Suruí.
4. Ao submeter o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência,
cumpre-me salientar o elevado significado-do Núcleo de Treinamento a ser ali
implantado, cujos resultados, a médio e longp prazos far·se-ão sentir não s6
sobre a área do Município de Magé, como também sobre grande parte daRegião Metropolitana do Rio de Janeiro.
5. Face a essas considerações e tendo em vista os lermos do Parecer H525~-d<fCóif.~tillO!'íá"Gi:úarilil-Re_p_UblTCa;- ãp-roVádO
r.:rae}Uriho de I96fe
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publicado no Diário Oficial de 21 do mesmo mês; entendo que se torna necessária a expedição da lei, autorizativa da doação que se tem como objetivo.
Na oportunidade, Senhor Presidente, renovÕ a Vossa Excelência meus
protestos do mais profundo respeito, - Angelo Amaury Stábile.
(Às Comissões de Assuntos R.egionãis e-de- Finanças.}

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1982
(N• 4.938/81, na Casa de origem)
De inícüiiivã. -do Senhor Presidente da República
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
-INCRA, a vender, em concorrência, os imóveis urbanos que menciona, de sua propriedade.
O C_QOgrcsso· Nacional decreta:
Art. !9 Fica o Instituto_ Nacional de Colo_nização e Reforma AgrãriiiINCRA, autorizado a vender, em concorrência, os seguintes imóveis urbanos
de sua propriedade:
I - terreno de 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados), situado no Município e Comarca de Butiá; Estado do Rio Grande do Sul, confrontando ao
norte com terreno da Prefeitura Municipal, ao sul com a Rua Quarenta,- aleste com a Avenida Pcrimetral- 39 Exér.CÍto;c a Oeste coin as ruas-Setenta e
S6is-e Oitenta ·e Quatro, transCtito no Registro de Imóveis daquela Comarca,
no livro 3-A, a fls. 176, sob o n~' 629;
II- três terrenos de 300 m 2 (trezentos metros quadrados) cada um, situados no Município e Comarca de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul,
transcritos ·no Registro de Imóveis daquela ComarCa, no livro 3-H, a fls. 139,
sob o n~' 6.150, sendo que:
a} o primeiro é-o lote 6 da quadra 51, situado na Rua Trinta--e-seis;
b} o segundo é o lote 7 da quadra 51, situado na Rua Trinta e-Seis, formando esquina- conl a Rua Quatro;
c) o terceiro ê o lote 8, da quadra 51, situado na Rua Quatro;
III- imóvel situado no Município e Comarca de Vacaria, Estado do
Rio Grande do Sul, compreendendo uma casa de alvenaria e o respectivo terreno, com 621 (seiscentos Vfilfe" e um metros quadrados), constituído do lote
5 da quadra 4, da Vila Ipê, conforme transcrito no RegiStro de Imóveis daquela Comarca. no livro 3-AT, a fls. 189, sob o n• 64.753;
IV- 2 (dois) imóveis UrbanOs, prédios comerciais, tipo ã.rmazéin, sítuidos na Rua Chile n'i's 19 e 21, no Bairro da Ribeira, Munidplo e Comarca de
Natal, Estado do Rio -Grande do Norte, bem como o domínio útil das respectivas frações ídeais dos terrenos de marinha e a acrescidos correspOndentes
aos referidos imóveis;
·
·
·
V- as unidades autônomas de n•s 901, 902, 903, 904, 1.001, 1.002,
1.003, 1.004, 1.005, 1.006 e 1.007 do edifício situado na Rua da Bahia n• 905,
.na Cidade, Município e COmarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, bem como as respectivas frações ideais do corresp-ondente terreno, con~
forme transcrito no Registr-o de Imóveis do l~' Ofício daquela Comarca, no -livro 3-AX, a fls. 87, sob o n~' 40.831;
VI - a sobreloja, composta de quatorze salas, do EdifíciO Ajax, sítuãdo
na Rua Almirante Teffé n~ 632, esquina da Rua IS de Novembro, na Cidade,
Município e Comarca de Niterói, Estado do Rio_de Janeiro, bem como arespectiva fração ideal do correspondente terreno, conforme transcritO no Re~
gistro de Imóveis da 2' Circunscrição daquela Comarca, no livro 3-P, a fls.
122, sob o n• 13.543;
VII- o conjunto n'l! 705, composto de três salas, do Edifício .. Bispo
Dom José", situado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto n~'s 171 e 171-A e
Rua Visconde do Uruguai n9 5<W, na Cidadet Município e Comarca de Nite-rói, Estado do Rio de Janeiro, bem corno a respectiva fração ideal do correspondente terreno, conforme transcrito no Registro de Imóveis da 2' Circunscrição- daquela Comarca, rio livro 3-P, a fls. 122; sob o n~' 13.543.
Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposiÇões em contrário.

e

MENSAGEM N• 291, DE 1981.
Excelentíssimos Senhores Membros do Congressu Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura o anexo projeto de lei que
autoriza o Instituto Nacional de Col_onização e Reforma Agrária - INCRA, a vender, em concorrência, os iritóveis urbanos que menciona, d<i sua
propriedade''.
Brasília, 13 de junho de 1981.- João Figueiredo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 004, DE 19 DE JANEIRO DE 1981,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO .DA AGRICULTURA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de encaminhar à consideração de Vossa Excelência Ante~
projeto de Lei autorizando o Instituto NaCional de Colonização e Reforma
~grãria- INCRA, a vender, em concorrência, os imóveis urbanos que menc10na.

2. O INCRA, além de não·ter interesse em manter tais imóveis sob o
seu domínio, de vez que não os está utilizando, necessita de recursos, visando
a transferir para esta Capital parte dos seus serviços que ainda permanecem
no Rio de Janeiro.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de
elevada consideração e distinto apreço. - Ângelo Amaury Stabile, Ministro
de Estado da Agricultura.
(Às Comissões de A-ssuntos -Regionais e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1982
(N• 5.645/81, na Casa de origem)
DispÕe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Re·
gional Eleitoral do Estado de Goiás, e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criados no Quadr-o Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiãs ~~cargos constantes do Anexo a
esta Lei.
Parágrafo único. Para os cargos de _que trata este artigo, só se nomearão servidores cujos deveres, dir~itOs e vantagens sejam os definidos eril estatuto próprio, nã forma do arL- 109 da Constituição Federal.
Art. 2<~ Os fUncionários públicos federais,- estaduais e municipais, pertencerites a Outros órgãos da administração pública, e que presentemente estiverem prestando serviços ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás,
poderão concorrer à transposição ou à lransformação dos respectivos cargos
do Quadro Permanente da Secretaria daquele Tribunal.
Art. 31' As despesas decorrentes do disposto nesta Lei correrão à Conta
das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, ou de outras para esse fim destinadas.
Art. 4~' Esta Lei entra em Vigot na· data de sua publicação.
Art. 51' Revogari1,:.se as disposições- em contrário.
ANEXO

1í LEI NQ
TRIBUNAL

, de
de
REGIONAL ELEITORAL D_Çl
CRIADOS (ART .. 19")

de
1982
ESTADO OE GOI.lí$

CARGO~

GRUPO:

SERVIÇOS AUXILIARES

(*)

2

C11teqod11
Funcional
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo

10
5

DatilÕgrafo

Ca'r!JCIS

2
3

C1nse

e

GRUPO:

GRUPO:
Cargo!'.
1

..l

OUTRAS

ATIVIDAOES_ DE

Categoria
Çontador
OUTRAS

Referência
NM-25
NH-21
NM-17
NM-17
NM-17

NTVEL SUPERIOR

Funcional

ATI VIDADES OE

TRE-SA-802
TP.E-SA-802

B

!

11
Carsos

TRE-SA-801
TRE-SA-801
TRE-SA-801

!

DatilÕ~rafo

...!:

CÕdl'qo

c

~

Classe

'

~

NTVEL

Código
TRE-NS-924

R_efe_rê_u_cia
NS- 5

CÕdigo
TRE-NM-10<12
TRE-NM- 1042

Referência

Mroro

_C~t~?goria Func_ion11J
Cillsse
Têcnico de Contabilidade
B
Técnico de Conatbilidade
!

'

NM·24

NM-17

2

Telefonistll

..l

TRE-NM-1 044

.&

NM· 4

1
GRUPO:
Cargos
1

2

SERVIÇOS

DE

Categoria

TRANSPORTE
Funcional

OFICIAL

'

ClllSSe

Motor.ista Oficial
Motorista Oficial

.'
!

Agente de Portari11
Agente de Portal"i11

'

PORTARIA
CÕdigo

Referência

TRE-TP-1201
TRE-TP-1201

NM· 9
NM- 7

B

TRE~TP-1202

NH· 6

!

TRE-TP-1202

NH· 1

4

'

4

2
10

(*)

Para a Secretaria do IRE

e Zonas

Eleitorais da C11pital
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Justificação
O Tribunal Superior Eleitoral, na Resolução n'i' 9.547-A, de 6 de março
de 1974, ao aprovar a reclassificação de Cargos nos Tribunais Regionais Eleitorais, salientou:
- -'"Deve ficar assinalado, por outro lado, que é notório que alguns Tribunais RegionaiS não dispõem de funcionários em número
suficiente, pois a última alteração quantitativa ocorrida nos Quadros da Justiça Eleitoral verificou-se em 1962, há mais-de um decênio, quando o eleitorado do_ País era pduco superior a 15 milhões.
Hoje, esse eleitorado jã ultrapassou a casa- dOs 33 milhõei Daí ps
constantes problemas causados pelas requisições de funcionários federais, estaduais e municipais.
·
Os Tribunais que, concluídos esses estudos, chegarem à conclusão de que necessitam maior núme-ro- de funcíonãrios, erlcaminharão ao TSE os seus pedidos, justificando cada caso, ficando desde logo esclarecido que, para as atividades burocráticas em geral os
cargos somente serãO criados no Grupo Ocupacional "Serviços Auxiliares".
O Projeto corporifica a solicitação formulada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, examinada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
OFICIO TSEfSCA/SP-OF-N• 636/81, DE 25-11-1981
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Nelson Marchezan
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasllia- DF
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos- dos arts.
56 e 115, II, da Constítüição Federal, o inclus_o prOjeto de lei que trata da
criação de cargos _no Quadro Permanente da Secretaria do T.ribunal Regional
Eleitoral do Estado de Goiãs.
Na elaboração do anteprojeto, foram observadas as diretrizes a que se
refere a Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e atendidas as exigênCias
constantes dos arts. 98 e 108, §I 'i', da Constituição-e da Lei Complementar n9
10, de 6 de maio de 1971.
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os pr9testos do
mais alto apreço e distinta coiisideração.- Moreira ÃIVeS~ ·presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

(Às Comissões de Serviço Público Civil e

de

Finanças.)

PARECERES
PARECERES N•s 73, 74, 75, 76 E 77, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 27, de 1980, que "autoriza
o Poder Executivo a criar a Revista do Serviço Público-Editora, vin~
culada ao Departamento Administrativo do Serviço Público
DASP, e dá outras providências".
PARECER N• 73, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana
O Projeto sob exame, de autoria do i~ustre Senaclo~:Adei:bal Jurema, tem
por objetiVo, através de autorização legislativa ao Presidente da República, a
criação-da ReviSta do Serviço Público-Editora, vinculada ao Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP), tendo por atribuições a pesquisa,
anâlise, editoração e divulgação no campo das CiênCias Administrativas e da
AdministraçãO Pública em especial, funcionando com autonomia técnicoadministrativa e_ financeira.
A proposição, em síntese, vísa- a tornar viãvel o reaparecimento da "tradicional Revista do Serviço _Público, criada em novembro de 1936"- como
lembra o Autor na Justificação -, e cuja circulação foi interrompida em
1974.
Destaca o ilustre Senador Aderbal Juremª__ que "essa experiência vitoriosa, interrompida abruptamente e sem justificaçãO porlderâvel, merece
retornar-se, ressuscitando-se a R.S.P. como empreendiiri.entó de natureza empresarial, em benefício ·não somente do serviço público em geral, da difusão
dos técnicos administrativos, da multiplicação dos títulos nas âreas do Direito AdministrativO -e do Direito Constitucional, como, ainda, melhorando a atividade editorial num País de cerca de 120 milhões de habitantes, que não
dispõe de mais de quinhentas livrarias e de uma centena de editoras.
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No mérilo o Projeto é, sem dúvida, de grande utilidade e, tratando-se de
matéria que se remete à iniciativa legislativa do Presidente da República, não
há, apreciar-se no simples_ texto autorizativo o seu aspecto jurídicoconstitucíonal.
Convém, contudO, corrigir-se pequeno lapso ocorrido nos artigos {9 e 13
- da proposição, no que se refere à nomenclatura do Órgão denominado
DASP.
Diante do exposto, nosso Parecer é pela aprovação do Projeto, na forma
da seguinte:
EMENDA N• 1-CCJ
Nos artigos }9 e 13, on,de se lê: "Departamento Administrativo do Pess68:1 Civil", -leiã~se:- "Departamento Administrativo do Serviço Público".
Sala das Comissões, 7 de maio de 1980.- Henrique de La Rocque, Presidente- Bernardino Viana. Relator- Nelson Carneiro- Tancredo NevesHelvldio Nunes. vencido - Moacyr DatiQ- Almir Pinto_:_ Aderbal Ju;ema,
sem voto - Murilo Badaró.
'
PARECER N• 74, DE 1982
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Aloysio Chaves
O presente Projeto de Lei autoriza (art. J9) o Poder Executivo a criarvinculado ao DASP, com autonomia técnica, administrativa e financeira, e
como órgão de pesquisa, análíse, editoração e-divulgação no campo das ciências administrativas e da administração pública - a Revista do Serviço
Público-Editora.
A nova empresa terá sede e foro no Distrito Federal, podendo celebrar
convênios (art. {9, § l~') com o Ministério da Educação e Cultura, as U niversidades e quaisquer órgãos ou entidades, públicos ou privados. Tais convênios
(§ 29) objetivam a captação e publicação de artigos, ensaios, monografias, livros, traduções, documentação especializada ou quaisquer trabalhos que,
pela sua categoria, destinaÇão e utilidade merecem divulgação.
É prevista a re~lização anual (art. 29) de um concurso de monografia
sobre questões de interesse :õãciorial, no campo das ciências sociais e da admin1slração. O arC31' trata da organização da empresa, cujo Diretor-Geral (art.
49) será nomeado_ pelo Presidente da República.
O Conselho Editora! (art. 5'i'} será compsoto de cinco membros designados pelo Diretor-Geral do DASP, dispondo o art. 69 sobre o preenchimento
das Chefi~. l!lediante c_on~~ato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, exigida ca-pãcitação téCnica, nível universitário e especialização nas respectivas áreas de atuação.
Trata o art. 7'i' da au_tonomia administrativa, permitindo o art. 89 a prestação de serviços remunerados a qualquer pessoa física ou jurídica. Para centralizar os recursos orçamentários e extra~orçamentârios, bem como financiar
as at!Vidades editoriais-da empresa, O Poder EXecutivo (art. 9'i') poderá criar o
Fundo Especial da RSP-Editora, de natureza contábil. Por seu turno, o art.
10 trata dos recursos da empresa, enquanto o art. II dispõe da Constituição
do Fundo Especial previstO no art. g11. Mas, enquanto esse Fundo não estiver
cOnStituído e a editora não âisponha de receitas suficientes, as suas despesas
correrão à conta de recursos consignados no orçamento do DASP.
Na forma do art. 13, o DASP cuidará da abertura de crédito especial,
como antecipação da receita_ do Fundo Espectai, submetendo-o à aprovação
do Presidente da República. O Governo do Distrito Federal (art. 14) é autorizado a doar terreno com setecentos mil metros quadrados ao DASP,que nele
edificarã_a_ s·ede_própfiã, as- ofiCinaS 'gráficas -e demais Instalações da RSP- _
Editora.
O Poder Exe_cutfvo r-egulamentará (art. IS) no prazo de sessenta dias a lei
que (art. 16) entrará em vigor: na data. da publicação, revogadas (art. 17) as
disposições em contrário.
!'J"a Justifi~ção, o at.ito_r do projeto, Senad()r_{\~erbal Jurema, alinha argumentos CO-?J-0- os_qu~ se~ue!l::
"a) criada em 1936, como órgão de pesquisas, estudos e divulgação especializada do antigo Conselho Federal do Serviçõ Público
Civil da União, a Revista do ServiçO "Público deixou_ de_circular em
1974;
b) o aspecto caracterfstiCO-O~freViSta era· de nafUr-t!i:a educativa,
cultural e pedagógica. Daí ter-se ela afirmado como pólo de frradiaçào de e&ü.i_dQS_e téCnicas a serviço do âesenvolvimento de recur-~sos humanos para a Administração_;
.c) a expansão das atividades do DASP refletiu na publicação
de_trabalhos, de cunho predominantemente jurídico, textos_ legislativos, decretos, pareceres, estudos hermenêuticos, além das aulas, apostilas e cursos;
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d) dezenas de milhares de candidãtos a cargos públicos encontravam na revista a orientação necessária para O ingresso na burocracia federal;
e) todavia, a experiência da RSP foi interrompida, mas precisa
ser retomada, em estrutura fiel aos parâmetros do Decreto-lei n"'
200, de 1967 (art. 172 e parãgrafos), com flexibilid-ade administrativa. capacidade operacional e poss!bilidade de, a curto prazo, atingir
níveis de auto-sustentação financefra;

j) a proposição ê meramente autorizatiVa,
constitucioOal-jurídico oferece~~

e ri.C:nl:luril óbice de

~ráter

De autoria do Senador Aderbal Jurem<i~ a Presente proposição, justamente por ser autorizativa, deixou de ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça. sobre o aspecto jurídico-cOnstitücional. Mas aquele ófgão
técnico opinou pela aprovação,_ com emendas aos arts. 19 e 13, no sentido de
que. onde se lê "Departamento Administrativo do Pessoal Civil". leia-se
"Departamento Admínístrativo do Serviço -PUblico".
Do ponto de vista desta Comissão. a Revistá do Serviço Público prestou
relevantes serviços à educação e à cultura. Suas páginas se-mpre abrigaram artigos, pesquisas e análises da maior profundidaae, tanto- -no que se refere à
formação de acervo pertinente às ciências administialiva,s quanto ao entendimento de normas c à hermenêutica de__aspe_ctas do direito administrativo.~
bom que se restabeleça essa atividade.
Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei, com a Emenda n"' 1, CCJ.
Sala das Comissões. II de setembro âe 1980.- João Calmon, Pi-esiderite
-A loysin Chares, Relator- Adalberto Sena- José Lins - E~·elásio Vieira.
PARECER N' 75, de 1982
Da ('omissão de Sen·iço Públh;:o Civil
Relator: Senador Luiz Fernando Freire
De iniciativa do ilustre Senador Aderbal Jure ma~ vem a exame desta_ Comissão Projeto de Lei objetivando autorizar o Poder Executivo a çriar aRevista do Se"rviço Público Editora, vinculada ao Departamento Administrativo
do Serviço Público - DASP, e dando outras providências.
Justificando a proposição o seu ilustre Autor, esclarece que a Revista do
Serviço Público foi criada em_l930,.como .. Orgão de Pesquisas, Estudos e Divulgação Especializada'' do antigo Conselho Federal do Sei-viço Público Civil
da União, cin~ulando até 1974, prestando grandes serviços no campo das
ciências ~dministrativas- em geral e da _administração pública em especial,
dando ênfase aos problemas do Direito Administrativo.
A experiência VitorioSa, interroinpida sem justificação, merece ser retomada, em benefício nào somente do servi_ço público em geral, da difusão da_s
técnicas administrativas, da multiplicação dos títulos nas áreas do Direito
Administratívo e do Direito-Constitucíonal.
A estrutura proposta no projeto, para a R.S.P., com autonomia administrativa e vinculação ao DASP, obedece aos parâmetros do Decreto-lei n 9 200~
de 1967-, com as modificaÇões iriseridas_pelo Decreto-lei n"' 9_00, de 1969.
A proposição fOi examinada pelas Comissões de Educação e Cultura e
pela de Constituição e Justiça, onde lhe foi oferecida Emenda de Redação,
tom o fito de se acertar a denominaçãO do Departamento Administrativo do
Serviço Público - DASP.
Considerando que a Revista do Serviço Público-Editora, capaz de, em
pouco tempo, atingir níveiS de auto-sustentação, poderá desempenhar, com
maior eficácia, sua histórica missão, e que· necessário Se torna declinar as suas
finalidades educativas, pedagógicas, didáticas e culturais, como uma inStituição a serviço da Reforma Administrativa, da desburocratização, do estudo
da Administração Científica -e dos diversos ramos do direito público, somos,
no âmbito desta Comissão; pela aprovação do projeto; com a Emenda n"' 1CCJ.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1981.- Agenor Maria, PresidenteLuiz Fernando Freire, Relator - Lourival Baptista - Bernardino Viana.
PARECER No 76, de 1982
Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Martins Filho
De iniciativa do ílUstresenador Aderbal Jurema, vem a exame destaComissão Projeto de Lei objetivando autorizar o r9d~r _E~ecutivo a criar a Revista do Serviço Público - Editora, vinCulada ao Departamento Administrativo do_ Serviço Público- DASP, e dando outraS providências.
Justificando a proposição, o seu ilUStre autor esclarece que a tradicionaf
Revista do Serviço Público, criad~ em novembro de 1936, como .. Orgão de
Pesquisas, Estudos e DiVUlgação Especializada", do_ antigo Conselho Federal

Quarta-feira 24 671

do Serviço Público Civil9a União, cír~ufOu_até 1974, prestando grandes serviços no campo das ciências administrativas em geral e da administração
pública em especial, dando ênfase aoS problemas de Direito Administrativo.
O aspecto característico da sua finalidade era, evidentemente, de naturez_a educativa, cultural e pedagógica, afirmando-se ademais, como pólo de irradiação de peSquisas, ~nálises e técnicas a serViÇo do desenvolvimento de recursos humanos para a Administração. Assim, passou a integrar a estrutura
do DASP. nos termos do Decreto n~' 579, de 30-7-38 proclamada órgão de interesse da administração no ano seguinte, pelo Decreto n'i' 1.870, de 12-12-39.
A expansão das _atividades do DASP refletia-s~ na ampliação dos espaços reservados pel~ RSP à publicação de trabalhos predominantemente
jurídicos, textos legislativos, decretos, pareceres, estudos hermenêuticos, além
das aulas. apostilas e cursOS- que absorviam número cada vez maior da matéria editada. Dezenas de milhares de candidatos aos cargos públicos, através
de coru:urso, encontravam na Seção II da RSP, a orientação necessária para o
ingresso, sem pistolões, na burocracia federal. De tal modo cresceu essa
Seção, que o Dr. Luiz Simões Lopes, estão Diretor-Geral desse Departamento, foi_ levado a transformá--la na R~vjsta de Direito Administrativo, poste~
dormente absorvida pela Fundação Getúlio Vargas e reg~larmente mantida
até- hoje.
Não possuindo a RSP ufidnas grãficáS~ o DASP realizou convênioS Co-m
a Imprensa Nacional e, em Brasília, com o Serviço Gráfico do Senado Federal. em 1970 e. posteriormente, contratos COm a Gráfica Alvorada e a Minas
Gráfica Editora Ltda., a partir de 1973.
_ O projeto, vazado em I 7 artigos. autoriza o Poder Executivo a criar a
mencionada Revista; aléni de dlspOr sobie ·sua organização, administração,
bem,. recursos e cda_ção do Fundo Especial da RSP - Editora.
Aduz. ainda. o seu autor a estrutura sugerida para a Revista do Súviçci
Público- Editora. com autonomia administrativa e vinculação ao DASP, obedece aos parâmetros do Decreto-lei n<? 200, de 1967, com as modificaçõesque lhe fora:m introduzidas pelo Decreto-·lei ri"' 900, de 1969, parece-nos atender à perenídade que se pretende para a -pUblicação.
As publicações da RSP, paralisadas desde 1974, sem justificação, se retomadas, beneficia{iam não so"mente OServiÇo Público em geral, vez que difundindo as técnicas administrativas, através da multiplicação dos títulOs nas
áreas do Direito Administrativo e do Díreíto Constituciánal, melhorariain a
escassa atividade editorial brasileira.
Quanto à Emenda n9 I-CCJ, visa a corrigir lapsos nos arts. 11' e 13 do
Projeto, quando se referiram à nomenclatura do DASP, denominado ali
como "Departamento Administrativo -do Pessoal Civil", denominação superada,
Assim, no mérito, so~os pela aprovação do Projeto e_ da Emenda n9 1CCJ.
Sala das Comissões, de
de -1981.- Lourival Baptista, Presidente
-Martins Filho, Relator- Lázaro Bafboza- Bernardino Viana- Adalber-

to Sena -

Moacyr Da/la -

Mauro Benevides.

PARECER No 77, DE 1982
Da Comissão de Finanças
Reiàior: Senadol- M-artinS-Filhõ
Na forma regimental, vem a exame da ComissãO de Finanças o Projeto
de Lei do Senado, de iniciativa do ilustre Senador Aderbal Jurema, que autoriza o Poder Executivo a criar a Revista do-Serviço Público- Editora, vinculada ao Departamento Administrativo do Serviço Público- DASP, e dá outras providências.
Ao justificar sua proposição afirma, o autor:
••A tradicional Revista do Serviço Público criada em novembro de 1936, como "Orgão de Pesquisas, Estudos e Divulgação
Especializada" do antigo Conselho Federal do Serviço Público Civil
da União, circulou até 1974, prestando grandes serviços no campo
das ciências ·administrativas em geral e da administração pública em
especial, dando ênfase aos problemas de Direito Administrativo.
O aspecto característico de sua finalidade era, evidentemente,
de natureza educativa, cultural e pedagógica, afirmando_-se ademais,
como pólo de irradiação de pesquisas, análises e técnica, a serviço
do desenvolvimento de recursos humanos para a Administração.
Assi_m, passou a integrar a estrutura do DASP, nos termos do Decreto n"' 579, de 30-7-38, proclamada órgão de interesse da adminístnlção no -ano seguinte, pelo Decreto n"' 1.870, de 12-12-39.
A expansão das atividades do DASP refletia-se na ampliação
dos espaços reservados pela R.S.P. à publicação de trabalhos predominantemente jurídicos, textos legislativos, além das aulas, apostilas
.4? cursos q!le absorvem número cada vez maior da matéria editada.
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Dezenas de milhares de candidatos aos cargos públicos, através de
concurso, encontravam na Seção II da R.-:s.P. a oríentãÇão necessária para o ingresso, sem pistolões, na bUrocracia federal. D-e tal
modo cresceu essa Seção, que o Di". Luíz Simões Lopes, então
Diretor-Geral desse Departamento, foi levado a tranSformá-la na
"Revista de Direito -Administrativo", posteríormente absorvida
pela Funda~ào Getúlio Vargas e:· regularmente maritida até hOje.
Não possuindo a R.S.P. oficinas gráficas, o DASP realizou
convênios com a Imprensa Nacional e, em Brasília, com o Serviço
Gráfico do Senado FeOerai, em 1970, e, pO-steriormente, contratos
com a Gráfica Alvorada e a Minas Gráfica EditoraLtda, a Partir de
1973.
Essa experiência vitoriosa, interromPida- abruptainente e sem
justificaçãO ponderável, m.erCce retoriútl-~se, ressuscitandO--se a
R.S.P. como empreendimento de natureza empresarial, em benefício não Somente- do -serviço público em geral, da difusão das técnicas
administrativas, da multiplicação dos títulos nas áreas_ do Direito
Administni.tivO c do Direito Constitucional, corno, aiJ1d.a, rrielhorando a atividade editorial num País de cerca de 1.20 milliões de habitantes, que não dispõe de mais de quirlhi!ntas livrarias e de uma
centena de editoras_. _
A estrutura proposta no presente projeto, dotando a R.S.P.. de
autonomia administrativa e vinculação aO bASP, obediente aoS parâmetros estatuídos no Decreto-lei o9 200;-dC-1967, com as modificações que lhe foram introduzidas pelo Decret6~ld ns- 900, de 1969,
parcceMnos atender à perenidade que se pretende para a publicação."
A Comissão de Constituição e Justiça opinou_ pela aprovação do Projeto,
com a Emenda n9 l-CCJ, que corrige pequeno lapso referente ao nome do
DASP.
Manifestaram-se também favoravelmente as Comissões de Educação e
Cultura e de Serviço Público Civíl.
Sob o aspecto financeiro -que nos cabe analisar- vale destacar que a
.. Revista do Serviço Público-Editora", dentro dos relevantes objetivos que
constam do Projeto, em curto espaço de tempo deverã itiflgir razoâveis níveis
de auto-sustentação.
Devemos, contudo, trazer ao conhecimento da Casa que a Fundação
Centro de Formação do Serviço Público- FUNCEP,-a-Caba de restabelecer
a edição da "Revista do Serviço Público", tendo lançíido nO---Dia do Funcionário Público, 28 de outubro último, o n'i' 4 do Ano 38 daquela publicação,
correspondente a outubro/dezembro de 1981.
Como a mencionada Fundação prosseguirá na publicação de tão importante revista, entendemos que o presente Projeto perdeu_ seu objetivo.
À vista do exposto, concluímos pela prejudicialidade do Projeto de Lei
do Senado n• 27, ele 1980.
Sala das Comissões, 18 de março de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente
em exercício -Martins Filho, Relator - José Ffagelli- Alfonso ca,nargo

-Bernardino Viana- A-tauro Benel'ides- Raimundo Parente- Almir Pinto
- Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será }ido pelo Sr. {'i'-S6Cretârio.

t lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27, DE i982C'onfere ao Banco Nacional da Habitação as titril:iuicões de construir imón•is residenciais do tipo popular e vendê-los aos interessados,
diretamente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' O Banco Nacional da Habitação é autorizado a áíar-dePãrtamentos de construção e de venda de imóveis residenciais.
Art. 211 Os imóveis residenciaíS a _serêm -Construídos e ven"didos pelo
BNH, dirctarnente, constituirão habitação de tipo popular, com área útil não
excedente de cem metros quadrados, devendo localizar.:se onde houVer comprovada necessidade habitacional.
Art. 3~' O Poder Executiv"o regulamentará esta Lei denü6 "d6 ·prazo de
noventa (90) dias.
Art. 49
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaÇão.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
· ·

Juwjfcaçào
O objetivo essencíaf do Ban_co Nacional da Habitação é, segundo parece
a todo mundo, o de reduzir o enorme "deficit'' habitacional brasileiro, finan-
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dando a aquisição ou conStrução do maior número posslvel de moradias próM
prías.
·
Entretanto, está a ocorrer _que a politica habitacional colocada em prática por esse àfgatiismo -nem sempre está conforme àquele objetivo.
Em verdade, o BN H desviou-se de suas finalidades precípuas, não raro
financiando a aquisição ou ConstrUÇão 'de imóveis--residenciais de luxo e
dedicariQo-se ou iras- atividades estrÜnbas à cjuestão habitacional.
Por outro lado, via de regra os conjuntos habitacionais populares construídos com os recursos do BNH aCabam transformando-se em verdadeiros
cemitérios, abandonados por seu~ rnorad?res em razão da péssima qualidade
da construção e material empregado, bem como, também não se deve omitir,
pelo excessivo encargo das" prestações mensais de valor atualizado_ pela correçào monetáfíi, tUdo em desconformidade com a magra bolsa do povo.
Assim-, -uma das soluções bem que poderia ser a de o próprio estabeleci~
menta construir e vender unidades "habitacionais do tipo popular, nos locais
verdadeiramente necessitados.
Tal é o objetivo da presente proposição que, uma vez acolhida e transformada
lei, propiciará benefício certo a grandes contingentes populacionais,
máxime- por causa do barateamerito das constrUções do tipo popular, devido
à ausência de intermediários.
Sala das Sessõ_es, 23 de março de 1982. -Nelson. Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de EConomia e de Fi-

a-

em

nanças.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões competenteS.
--Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humberto Lucena, como
Líder.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O SR. ACENO R MARIA (Pronuncia o__seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É do meu hábito ler e acompanhar o problema da economia no nosso
País, pois sempre achei que os problemas maiS sérios da Nação são os problefl13S económicos e sociriis-. são as distorções, SãO oS paradoxos. Daí por quC eu
me debrucei sobre esses problemas, e a cada dia que passa, mais me impressiona a desfaçatez do Governo que, sinceramente, não está voltado, na realidade, para os magnos interesses da economia nacional.
Estudei, ultimamente, o problema da PETROBRÃS, o problema do refino do petróleo, o custo em dólar deste petróleo, e cheguei à conclusão de que
a PETROBRÁS, a cada ano que passa, mais ganha dinheiro em cima do consumidor empobrecido e desesperado. Daí por que trago à tribuna, na tarde de
hoje, um levantamento acurada do preço do petróleo em 1980, o perço dos
produtos refinado, o preço do petróleo e 1981 e o preço do petróleo já agora
em 1982. Neste levantamento nós vamos encontrar lucros astronômicos da
PETROBRÁS de um ano para o outro.
Em março de 1980 o barril de petróleo custava 31 dólares, ao câmbio de
Cr$ 46,80 o barril de petróleo custava para a PETROBRÁS o valor _de Cr$
1.450,80. A PETROBRÃS, no refino, tirava de óleo combustível o equivalerite a Cr$ 196,20, pois ele tirava 43,6% de óleo combustível;_ e em março de 1980
vendia-se óleo a CrS 4,50. Tirava de óleo diesel o equivalente a 26%, vendendo o óleo diesel à razão, àqUela época, de 12 cruzeiros; tirava de gasolina o equivalente a 25%, vendendo àquela época a Cr$ 26,00. Nafta, gás ·e out'ros, ele
apurava num tambor de óleo refinado a importância de Cr$ 1.844,74. Se o
custo daquele barril de petróleo a 31 dólares, ao câmblo de Cr$ 46,80, e-ra Cr$
1.450,80, a PETROBRAS ganhava no reflno e na comercia.lização a impOrtância, por barril, de Cr$ 393,94, ou seja, 27"~ 15%._ Este era o lucro da PETROBRÁS no ano de 1980.
·~
Em 1981, Sr. Presidente e Srs. Senadores o barril de petróleo. em março,
estava valendo o equivalente a 32 d.ólares, ao câmbio de CrS 76,53. O refino
apresentava a seguinte situação, em cruzeiros- a gasolina, em I 981, à razão
de Cr$ 60,00o litro e o óleo diesel à_Fazào _de_Cr$ 261 QO---:- apurava, então, a
PETROBRÁS, em março de 1981, Cr$ 4.462,14. P~ara <J barriidé petróleo que
ficáva, em março de--8f, por Cr:s"2.448,96, o lucro da PETROBRÁS, entre re~
fino e ccimercializaçãO- era :a.e Cr$ 2.0.13,.18, equivalendo ao percentual de
82,21%, ou seja, um lucro astronómico, em 1980, que fol de 27,15%.
Agora, em março de 82. o barril de petróleo foi comprado à razão de 28
dólares e 52 centavos; o câmbio é de CrS 1_46,21; o barril_de petróleo está ficando, para a PETROBRÁS, à
:ão de Cr~ 4.169,91; a gasolina passou para
Cr$ 104,00, o die&el para Cr$ 62 ; o óleo combustível para Cr$ 35,00. Quan-
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to apura, hoje, a PETROBRÁS nesse mesmo barril de petróleo? Apura CrS

O Sr. Mauro Benevides- Veja V. Ex•, o nObre Senador Luiz Cavalcante,
que foi um dos homens que na primeira hora apoiaram o movimentO de 31 de
março, S. Ex• agora extravasa a sua descrença, o seu inconformismo, a sUa
Sr. Presidente, esses são os problemas do País que deviam ficar acima
justa irritaÇãO diante da maneira comO esse grupo que se apoderou do País
das questiúnculas político-partidárias; desta politicagem venal que tanto mal
vem conduzindo os destinos nacionais. Ali, na entrevista, estão alinhados dafaz ao País, politicagem que não- está, na realidade, na sensbilidade do povo
dos, estão alinhados números, através dos quais se pode auferir o quadro verbrasileiro. O que fala mais alto no coraç~o do povo, na barriga do povo, é a
dadeiramente calamitoso em que ingressou o nosso País. Reconhecendo a ofome desregrada, é o desemprego monstruoso, é a corrupção, é a prostituição
portun-idade daquela entre_vista concedida. a um grupo de jornalistas pelo ilusque cresce dia a dia, e este _Poder que devia ser um poder altivo que tratasse
tre representante do Estado de Alago as, é que o nosso companheiro, Õ emideste assunto, não, trata quase que exclusivamente da politicagem mais vã e
nente Senador Paulo Brossard, decidiu solicitar à Casa a inserção nos Anais
mais_ venal.
do Senado da entrevista do nobre Seriado r Luiz Cavalcante ao jornal O EstaQueria que os líderes do Governo me dissessem por que a PETROBRÁS
do de S. Paulo. No momento em que V. Ex', nobre Senador Agenor Maria,
suga o consumidor de combustível através de um lucro exorbitante, que eu
faz-eSta-apreciaÇão, me permiti enaltecer, neste aparte, a sua conduta e esse
não sei para onde é que nós vamos sei arrastad-oS. -MaS, o··maisgrave é que
documento, que é da maior _oportunidade para o exame da crítica situação
este lucro exorbitante ninguém sabe para onde está sendo carreado, porque
nacional.
lê-se nos jornais que a união está_socorrendo <i P_ETROBRÁS, lê-se nos jorO SR. AGENOR MARIA- Nobre Senador Mauro Benevides, está anais que o Banco do Brasil, por incrível que pareça, no ano passado, pagou o
qui, no documento, o lucro astronômico da PETROBRÃS. Os jornais de
equivalente a 720 bilhões de C(Uz~i_ros. numa dívida da qual ele foi o endosho}e dão que tivemos um-aumento de 9,9% na nossa produção de petróleo.
sante de 4 bilhões e 900 milhões de dólares, vencida na mão dos agiotas interAqui dá o lucro, a valorização de 126% nas ações da PETROBRÁS ejã há
nacionais.
----pos-sibilidade de _distribuição de diVidendos semestrais. Muito bem! Vem ouV. Ex' sabe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que signifiC:irri esSes 4 bitro jornal e diz que a União dá para a PETROBRÁS e a ELETROBRÁS 190
bifhões.
lhões e 900 milhões de dólares pagos pelo Banco do Bra.sil? Significam um
montante que é mais do que tudo que nós temos em todos os bancos de invesPelo amor de Deus! Por quê? Se esses lucros astronômicos estão aqui sutimento deste País. ~ um problema profundamente sério que requer, desta
gando a economia popular deste País? Por que a ELETROBRÁS, no ano
Casa, deste Poder, devotamento, estudos e, ao mesmo tempo, uma denúncia
passado, subiu, antecipadamente, quatro vezes o custo da energia? Sabemos,
baseada em critérios, no sentido de forçar o G_overno a tirar a mâsCãfa e dizer_
já eril março, que atê dezembro vrinios ter mais três altas de energia. Sabemos
realmente o que quer. Dizem os jornais:
que a alta da energia neste país está muitO acima da alta dos salários.
O que diz, então, estoutro documento?
"A PETROBRÁS apresenta valorização nas suas ações de
A dívida privada do Brasil passã de 19 bilhões de dólares; a dívida públi123% ao ano."
ca passa de 41 bilhões de dólares.
E o Governo é obrigado a autorizar à PETRO~RÁS a aumentar a sua
Quanto pagamos em juros? Pagamos mais de lO bilhões- só de juros,
dívida no exterior.
Senador Mauro Beflevides.. Afora os (_tJ_cros _de dividendos exportados, afora
os encargos da dívida, afora os juros, há os encargos da amortização da díviPelo amor de Deus_! Há lucros astronómicos nessa empresa, empresa que
da. Não temos mais corno arcar com tamanha responsabilidade de amortizar
vem tendo_a sorte de aumentar a produção interna. Será que o au-mento da
a dívida, porque ela tira a nossa índependência.
produção interna e esse lucro astronômico, graVãâo_sobre uma economia deficitária, como E-a da maioria dos consumidores nacionais, não chegariam
O Sr. Paulo Brossard- Para a amortização da dívida se fazem novos_
para que a PETROBRÃS tivesse autocondiçõ~s financeiras para arcar justaempréstimOs; Senridor.
mente_ com a administração da empresa em pesquisa? Acredito que tenha, Sr.
O SR. AGENOR MARIA- A exportação brasileira dos produtos priPresidente, Srs. Senadores.
mários- estã oaqui-____; alcançou quase sete bilhões e não cobriu os 70% dos juO endividamento deste País é uma coisa absurda. Para qUe a Casa tenha
ros, os demais tipos de exportação a drawback.
uma idéia, os produtos nobres do_setor primário exportados no ano passado
Ora, importar algodão, importar soja, inl"portar carne para industrializar
não representaram mais do que apenas 60% do que pagamos em juros. Sim,
aqui e mandar de volta, quanto nos custa esse tipo de importação a drawbak,
em juros.
para simplesmente aparecerem na nossa pauta de exportação, porque o lucro
Quanto nos rendeu a exportação do café no ano passado? I bilhão, 625
não existe?
milhões, 763 mil dólares. Quanto nos fendeu o cacau? 567 milhões, 287 mil
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex' me permite, eminente colega?
dólares. A soja com os seus derivados? 3 bilhões, 52 milhões, 387 mil dólares.
O algodão e seus derivados? 354 milhões, 699 mil dólares. O sisai e derivados,
O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, Senador Luiz Cavalcacau e derivados? Enfim, temos, aqUi, um total de produtos primários excarite.
portados da ordem de 6 bilhões, 813 milhões, 216 mil dólaresLPois bem, tudo
O Sr. Luiz Cavalcante- Se bem guardei os nú.meros, V. Ex' disse que a
isso exportado não pagou senão um percentual dos juros da nossa dívida exdívida do setor público brasileiro vai a 41 bilhões de dólares ...
terna. Gastamos, no ano passado, 72% da nmsa receita, obtida com as exporO SR. AGENOR MARIA- Vai a 41 bilhões e 790 milhões.
tações, somente para pagar os encargos da dívida externa aos banqueiros internacionais. Exportamos o equivalente a 23,29 milhões, para alcançarmos a
O Sr. Luiz Cavalcante-- NúmÚÕS redondos. E a dívida do setor privado
exportação de 23, 29 milhões, afora os produtos primários, os demais produvai a 19.
tos exportados requereram de nós esforço sobre-humano, a começar por preO SR. AGENOR MARIA- 19.720.
miar a exportação,- por subsidiar a exportação e dar condições ao japonês de
O Sr. Luiz Cavalcante- 41 com l9 dá 60. Então, vai dar 60 bilhões de
consumir o nosso produto mais barato do que o consumimos aqui. t vergoquê? Mas V. Ex• ainda está sendo benevolente, está sendo otimista, porque a
nhoso dizer, mas é preciso que se diga: enquanto o preço do café e do açúcar
esses números faltam aCrescentar ...
sobe no Brasil, baixa no Japão e baixa nos Estados Unidos, numa demonsO SR. AGENOR MARIA - São de dezembro do ano passado.
tração de que é o nosso operário - faminto, marginalizado, esquecido, ludibriado, iludido, que não pode nem casar e ter um lar-, o nosso operário é
O Sr. Luiz Cavalcante - Perfeitamente. A esses números faltam acresquem subsidia o consumidor japonês e o cOnsumidor americano.
centar cerca de 8 bilhõt!s de dó tires da dívida de cu_rto prazo, que não é conta-

8.292,82 equivalendo ao lucro líquido de Cr$ 4.128,61, ou seja, 98,87% de lucro.

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

O SR. AGENOR MARIA -

bilizada pelo Banco Central, não vai nos relatórios.

Com o maior prazer.

O Sr. Mauro Benevides- No momento em que V. Ex', Senador Agenor
Maria, faz uma apreciação ampla e abrangente em torno da atual conjuntura
econômico-financéirá-ViVida pelo País, não gostaria de desperdiçar a oportunidade para chamar a atenção de V. Ex' e de toda a Casa para uma manifestação do eminente Senador Luiz Cavalcante, tornada pública, no último domingo, no jornal O Estado de S. Paulo, e que alcançou extraordinãri"a-repefcussão em todo o País.
O Sr. Paulo Brossard- Muito bem!

O SR. AGENOR MARIA- Muito obrigado, Senador Luiz Cavalcante.

O Sr. Luiz Cavalcante- Isto não sou eu quem diz. Não. É o Estadão, é a
grande imprensa sadia brasileira.
O SR. AGENOR MARIA - Sr. Presidente e Srs. Senadores, qual é o
saldo positiVo deste endividamento? Qual o saldo positivo desta dependência?
Qual o saldo positivo deste modelo? Sou homem do Nordeste. Posso afirmar
à Casa: produzíamos há quarenta anos, antes dos famigerados pacotes tecnológicos, mais algodão do que hoje. Tínhamos maior rentabilidade do que hoje
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e o algodão fibroso, no N ordete, era perene. Com os famigeradas pacotes tecnológicos, não há mais perenidade para o algodão fibroso do Nordeste. A
produtividade está a nada.
E a cana-de-açúcar? Em 1950, a cana-de-açúcar, em Pernambuco rendia.
cada tonelada, 104 quilos de açúcar; em Alagoas, cada tonelada, 83 quilos e
800 gramas de açúcar. Quanto re_nde hoje, depois de toda essa inteligência,
depois de tanto modernismo, depois de tantos estudos, de tanto pacote tecnológicO? Vamos ver a renda maravilhosa: hoje_, Pernambuco, que produzia 104
por tonelada, está produzindo 81 quilos e 600 gramas; Alagoas, que produzia
93 quilos e 800 gramas, está produzindo 76 quilos. Pelo amor de Deus! O Japão, com o arr_oz, tem uma produção 5 vezes maior do que a nossa. A França,
com o trigo, tem uma produção seis vezes maior do que a nossa. O que estamos fazendo com tamanha dívida? Para que o endívidamento? Simplesmente
para ficar na depedência externa'? Simplesmente para ver o que nós estamos
vendo aí, a desagregação da nossa família? Sim, a desagregação! Eu tenho
dito desta tribuna, o pobre, neste País, assalariado, pode ter até um salário
mínimo- não é preciso ser um subassalariado, não é preciso ser um- desempregado- não pode casar. E quando um homem não pode casar, ele vai arranjar alguma coisa. Se ele não pode arranjar um lar, ele vai arranjar qualquer coisa, e está arã--desagregação da família.
Ainda no aniversário de três anos do Governo Presidente Fiqueiredo,
disse o Senador Bernardino Viana que Sua Excelência está fazendo um bom
governo. Pelo amor de Deus, é _um péssimo Governo. E, já agora, pior ainda,
porque Sua Excelência achou que deveria fazer a campanha do PDS. Mas,
por quê? Um homem tem três anos no Governo, tem mais três anos de poder,
em vez de ser o magistrado, não, vai [lara o Paraná fazer campanha do partido, do Vereador, do Prefeito, do Deputado. E Sua ExtXlênda quer ser o Presidente dos brasileiros ... Isto não pode ser, pelo amor de Deus ...
O Sr. Paulo Brossard -

Sua Excelência virou cabo eleitoral...

O SR. AGENOR MARIA- Sua Excelência pode ser o Presidente do
PDS, mas não pode ser o Presidente de todos os brasileiros.
Quero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desta tribuna, rogar ao Presidente Figueiredo que, pelo amor de Deus, deixe os brasileiros livres para escolher
os seus governadores, livres para escolher os seus DeputadOs e Senadores
porque é assiin qUe se pratica democracia. O casUísii:lo que está aí desacredita
o Brasil e _desacredita o Presidente. O casuísmo que está aí, tira do coração
dos brasileiros, que acreditam no Presidente, a fé e a crença, e a fé e a crença
dos brasileiros no Presidente é uma necessidade, porque quem crê, quem acredita, espera e, quem espera, alcança mais cedo ou mais tarde. O Presidente, com essa tendência maquiavélica pelo PDS, pelo casuísmo, está matando
as esperanças no coração do povo brasileiro.
O Sr. José Richa- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Pois nãó. Duço, com o maior prazer, o· aparte de V. Ex', nobre Senador José Richa.

O Sr. José Richa- Nobre Senador, V. Ex' quando se refere ao problema da dívida externa, mesmo com o adendo do nobre Senador Luiz Cavalcante, assim mesmo, ainda fica muito otirnista a previsão, porque isto aí é a
dívida líquida, pois a dívida bruta passa dos 60 bilhões de dólares. Com relação à agiicultura, V. Ex' tem, como sempre, inteira razão~ A agricultura
brasileira não está tendo a prioridade que deveria ter. Num -País que tem a
sua economia assentada sobre a agricultura, o modelo económico não pode
deixar de levar em consideração a vocação natural do País. Entretanto, a agricultura sempre é relegada a um segundo plano. Ainda agora, como nós _estamos num ano eleitoral e como a caixa do Tesouro Nacional está muito baixa, houve um remanejamento do orçamento monetário e, mais uma vez, a agricultura é quem paga o-pato. É preciso sobrar dinheiro para campanha eleitoral. Então, na 4' feíra-de cinzas, o Conselho Monetário Nacional impôs novas restrições de crédito para a agricultura, para que O ·orÇamenfo-rriOnetáfio
fosse remanejado e, houvesse recursos, para jogar em obras eleitoreiras, para
favorecer aos candidatos do Governo. O caso do feijão, apareceu ainda estes
dias até em cadeia nacional no noticiário. Porque o lavrador, na verdade, que
vendeu o seu produto a 4.500, até o ano passado, a saca _de feijão, este ano está tendo que vender a 2.800, apesar de a inflação ser de mais de 100% de um
ano para o outro e apesar de o preço dos insumos necessários à produção_do
feijão terem subido ainda a níveis acima da própria inflação. Os insumos;quase sempre produzidos por multinacionais; sobem de preço do jeito qUe as
multinacionais querem porque para isso- não há austúíâade por parte do Governo. Entretanto, na hora de garantir o preÇo mínimo ao produtor, o Governo se mostra frouxo, não o garante. O Mjnistro veio para a televisão dizendo
que não, absolutamente, o preço mínimo é de três mil setecentos e pouco e o
lavrador não entregasse o seu produto aos atravessadores por 2 mil e oitocentos cruzeiros. Mas quando a pessoa vai ao Banco do Brasil, como o Banco
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não tem dinheiro para comprar, porque aqui em cima não liberam o dinheiro,
o Banco começa a impor mil e uma dificuldades, ora o grau de umidade não
está conforme com as instruções, ora há impurezas, ora os grãos têm deTeito,
colocam mil e uma dificuldades o lavrador é obrigado, para pagar os seus
compromissos, para saldá-los, a entregar aos atravessadores até a 2 mil e 800
cruzeiros. O pior de tudo é que o consumidor não se beneficia desse preço
baixo, O próprio noticiário de televis~o dava que enquanto o produtor vendia
a 2 mil e 800 cruzeiros, o consumidor, no Rio de Janeiro e em São Paulo e nas
grandes cidades, pagava até cinco vezes mais O preço desse mesmo feijão.
Veja V. Ex~ que está tudo errado. Mas, num governo assim, eu até não reclamo que o Presidente vá fazer campanha para os candidatos do PDS nos ESta~
dos, não, S. Ex' que vá, Porque aí afundam mais os candidatos do PDS. Eu
gostaria até que, em cada Estado, o diretório do PDS convocasse também o
Sr. Delfim Netto para fazer campanha para os seus candidatos ...
O SR. AGENOR MARIA - Senador José Richa, sãbado passado, eu
fui à quadra comercial, onde moro, comprar l quilo de leitão. Sabe quanto
custa 1 qui!o de lombo de porco? Custa 980 cruzeiros. Está lá na lousa, I quilo de lombo de porco, 980 cruzeiros. O porco custa menos do que isto lã na
roça. Pelo amor de Deus, que estrutura comercial é essa ...

O Sr. José Richa -

Custa dez vezes menos.

O SR. AGENOR MARIA- ... que beneficia o intermediário, em detd~
mento do produtor e do consumidor?
Daí eu diú:i que não acredito nesse modelo, nessa filosofia e nessa gente
que eStâ no pOde"r: A -minha -impressão, nObre Senador José Richa, é que nos
estão levando, a passos acelerados, para a eclosão de uma revolta social imposta pela burrice, imposta pelo antipatriOtísmo, em função daqueles que atentam contra a própria segurança nacional. Porque não tem sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o salário miserável que está aí. Na minha área, não
chega a ser Cr$ 9.000,00 por n1ês. Sim, na iniilha área, no Nordeste, o salãrio
é de Cr$ 9.732,00; descontando os 8% da Previdência, o cidadão recebe o equivalente a Cr$ 8.943,44; no Nordeste, onde o subassalariado é uma classe
grande e onde o desemprego é enorme, não chega a ser Cr$ 300,00 por dia.
Quer dízer, o homem trabalha três diàs, ainda não pode comprar, se morasse
em Brasília, um quilO-de carne de porco. Meu Deus! E esse governo desgraçado dizendo que vai ganhar a eleição. Vai ganhar onde essa eleição? Onde houver uma urna livre, ele -vai perder, porque s6 perdendo poderá servír de exemR
pio para aqueles que usam a administração pública para os seus interesses
pessoaiS, contrariando à- vida de uma Nação que sofre e mergulha, a cada dia
que passa, num sentimento de revolta, fazendo crescer o desamor, crescer a
prostituição, crescer, enfim; a insegUrança. E o Governo a pregar moralidade! Pelo amor de Deus, barriga vazia não tem nem pátria, avalie moral! Sr.
Prt!sidente, Srs. SenadoreS, é Uma lástima!
Devo dizer que, quando eu falo, tenho que falar sobre tudo.
O problema do álcool; este ano, reservaram o equivalente a 153 bilhões
para o álcool, por incrível que pareça. O álcool, hoje, é inflacionário, o barril
de petróleo está mais barato do que em 1980, pOis, em 80, estava a 32 dólares
e hoje a 28 doláres e ?O_ centavos. A gasolinam, que custava 12 em 1980 hoje
está por 104 -dólares, com gasolina a 104 dólares o ãlcool se torna inflacionário.
Então, eu pei'gunto: para onde nóS vaffios, se o álcool transformou-se, de
uma hofa para outra, em prodUto inflacionado? Um barril de álcool_- quem
está dizendo não sou eu, está aqui o documento - o custo de produção de
um -barril de álcool está atualmente em torno de 34 a 40 dólares.
Ora, se o custo de um barril de álcool está em torno de 34 e 40 dólares e o
barri! de gasolina está a 28, para -onde vai este País, desviando 153 bilhões
para este produto, o álcool?
E o que representa 153 bilhões'!. Mais de l/3 de todo o imposto arrecado
sobre produtos industriais.
E não é_só, Sr. Presidente. Eu tenho outras demonstrações, paraâoxas:
uma tonelada de cana, se a cana for rentável, pode produzir até 90 kg de açú~
car, com condições de aproveitamento residual de iO litros de álcool. Ou seja:
uma tonelada de cana pode produzir, se a cana for rentável, até 90 quilos de
açúcar, com resídual de até 10 litros de álcool. Este açúcar vendido, na base
em que está o açúcar hoje, apura 5 mff, 400 etantos CrUzeiros, apura nlais de 6
mil cruzeiros entre o álcool e o açúcar. Ao se quebrar essa tonelada de cana,
se não fõr pôr ulitã indústria mista, m-as apenas por uma indústria de aproveitamento da cana para transformação em álcool, vai-se produzir apenas 70
quilos de álcool. Ora, uma tonelada de cana no Brasil pode render, produzindo açúcar, mais de 6 mil cruzeiros; e produzindo só álcool, 4_mil e tantos~
E a diferença entre a industrialização açúcar e·álcool e só álcool? Como
fica a díferenÇa? Quando eu venho falar~ frago algUns dados que possam me
orientar. Eu qUeria que o Governo, atrâvés dos seus Líderes, através da sua
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Liderança, me argüisse, me perguntasse algu~a coisa, pára provar que estou
errado. Pelo amor de Deus, eujã tive uma úlcera em 1976, estou pensando
q·ue vou _adot!cer de novo. porque não é brincadeira!
Eu, que vivo no meio do povo, Sr. Presidente e Srs. Sen-adores, todo mês
vou ao Nordeste e vejo a corrupção crescendo, a prostituição aumeritando, a
insegurança gritando nos nossos ouvídos. Meu pai me dizia: -.'Meu filho,
quem planta vento colhe tempestade". Nós estamos plantando a tespestade;
cu quero saber que diabo nós vamos colher. (Risos.)
Ê dentro dessu real_idade que eu quero, eu desejo, eu aspiro, eu peço, eu
imploro que o Guverno me diga alguma coisa, que esses dados estão errados,
que os jornais estão mentindo, para que eu possa conciliar o sono.
Vejam bt!rn: o Banco do Brasi( pagou agora o equivalente a 4 bilhões e
900 milhões de dólares. E o mais grave: o Banco do Brasil, com esse aval, pagou dívida até de particulur. Estã aqui a nota:
"O Banco do Brasil honrou compromissos externos de erilpresas de administrução dir_eta, indireta e de pessoas físicas, ano passado, de 4 bilhões c 900 milhões de dólares (Cr$720 bilhões). Só o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNER, é responsável por mais de 40% desse montaqte. Existem pessoas físicas, e entre
elas 16 médicos, que também nãÓ pagarãril Compromiss-os·no exterior,-liquidados pelo Banco do Brasil."
Mus, pelo amor de Deus, o- que é-isto? Que documento extemporâneo é
este, que aplicação absurda é esta que retira do nosso banco maior o equivalente a 720 bithões -de Cruzeifos;-para paga-r dívidas no exterior até de_particu::.
lares?

O Sr, Paulo Brvssard- Se V. Ex• veT_iflcar _os ·noni.e.s.dos respónsãveis
por essa ...
O SR. AGE NOR MARIA DNER.

Não tenho nome de ninguéni;

só~

do

O Sr. -Paulo Brossard- Mas se V. Ex• for descobrir os no:riles dos administradores dessas entidades públicas vai Ver -que- recebem condecorações.

O SR. AGENOR MARIA -Vejam bem, que nesta operação existem
pessoas físicas e, entre elas, I 6 médicos que também não pagaram compromissos no _exteriOr liquidados pelo Banco--do Brasil.

O

Sr~_lvfauro

Benevides- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA - Após concluir, nobre Senador.
"'O assunto seria ab_ordado na última reunião do Conselho Monetário Nacional - CMN, quarta-feira, 17, rium votO dO BancO
Central que propunha cobrar dos inadimplentes as mesmas taxas
das operações que lhes deram origem, porque o BB só cobrava juros
de 6% para as empresas do Governo e de 12% ao ano para as âemais. Mas o Ministério da Fazenda discordou e o assunto foi retiraM
do de pauta."
É isto que este Poder precisa exigir do Governo, ê- isto qu-e este Poder
precisa exigir do ExecutiVo, porque é o dinheiro do povo sangrado, o dinheiro do povo subordinado a urna vida miserável, difícil.

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. AGENOR MARIA- Com ó maiõr-()fãzef.----

0 Sr. Jltauro Benevides--:- E s_e V. Ex• pretender exercitar a sua prerrogativa de fiscalização sobre as empresas estatais, estarã iritpedindo de fazê~lo
porque, até hoje, o Congresso Nacional não regulamentou o ·art. 45 da Carta
Magna em vigor. o-projeto aprovado no Senado Federal se encontra engavetado, apesar de aprovado nas Corriissões, na Câifiãra dos Deputados, à espeM
ra de uma decisão daquela outra Casa do Parlamento brasileiro.
O SR. AGENOR MARIA - Senador Mauro Berievides,~ quando eles
não aceitaram o projeto de sua autoria, foijusiainCri.te para·dar vaza aos instintos; carreiam condições para o País, em desgraça, em detrimento da própria Nação.
~
Veja V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides, Como são de estarrecerestes dados:
.. 0 Presidente do BNDE- esteVe presente, Ontem, -à cerimônia
de posse do novo Presidente da Ass-ociação Brasileira de Bancos de
Desenvolvimento (ABDE), realizada no Hotel Glória, na qual também estava o GOvernador do Estado da Bahia, Antônio-carlos Magalhães.
Ao falar durante a solenidade, Sande acentuou que apesar de
todas as dificuldades_que o sistema de bancos de desenvolvimento
vêm enfrentando devido à crise eConômiCa do Pais, o J)atrimônio
líquido dos 24 bancos que compõem o sistema, de 1979 a 19"81, cresceu de Cri 34 bilhões para Cd 125 bilhões."
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O pati'imõnió cresceu de 34 bilhões para 125 bilhões de cruzeiros líquidos e o Banco do Brasil pagou, de uma vez só, o equivalente a 720 bilhõesl
Nobre Senador Mauro Benevides, são estes aspectos que gritam aos noss_as ouvidos, que fazem com que nós, que nos preocupamos com a economia
nacio-nal, não possamos mais conciliar o sono. ~esta realidade que grita. Estamos num ano eleitoral e tenho certeza absoluta de que o povo ainda não está preocupado com o dia da eleição, o povo está preocupado, isto sim, é com
esses problemas, porque, na minha área, quando um elemento pobre tem
uma~ dificuldade não-tem para quem apelar, porque está todo mundo de um
só tamanho, o que o sujeito pode fazer, lá, é mudar o jeito de morrer, mas
todo mundo vai morrer diante dessa situação.
Sr. PresideD.te, Srs. Senadores, não dá para eu concluir porque tenho
muita coisa para dizer, o tempo jã não me permite e não quero abusar da
bondade de V. E", mas vqu terminar!_ lendo um dis~urso que flz aqui, no ano
passado, no dia 20 de março- está-cCmlpletando um ano. no ano passado, eu
mostrava -desta tribuna- o que o Governador Antônio Carlos Magalhães, da
Bahia, que quer eleger o substituto dele e o Governador Marco Macial de
Pernambuco, diziam:
·
"Os Governadores Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, e
Marco :Maciei, de Pernambuco, soliCitaram ao Ministro Waldyr Arcoverde, da Saúde, medidas em caráter de emergência para intensificar a distrihuição de alimentos no Nordeste, tendo em vista o alto
índice de desnutrição- que afeta a população, ãgravado agora com o
período ae seca."O doCUmentO é longo,_ InaS qu_~!U disse que h~_~iséria e há a fome no
Nordeste não foi a Oposição e nem Ãgenor Maria, qUem dizia isso, em março
dó ano passado, era O Gov'eniador-do Estado da Bahia e do Estado de Pernambuco. ••o$ garotos estão ficaildo pequenimos. Porque hoje, somos uma
N' aÇão de nanicos. P"or que Sr. Presiderite Srs. Senadores? Pela fome, pela desw
nutrição. D<?snutrição ~ íome e íome causada pelo salário miserável que_ está
aí.

-

----

Ora, Sr. Presidente e Srs Senãdores, revolta-me e repugna-me ver um governo sair a pedir VotOs para f8.zer-Os govenradores, depois de tudo_ isso. Não
vai poder ganhar. Repito: Presidente Figueiredo, recolha-se à administração
pública do nosso País, veja a eleição cpmo magistrado e escute, Presidente, a
derrota do seu Partido será de ponta a ponta, pois onde houver uma urna livre o seu Partido vai perder a eleição, porque o seu Partido é um partido do
amém e não -estamos aqui para dar amém a minguém. O nosso amém é em defesa do povo, da sua soberania, da sua independência e do seu sagrado direito
de poder ter, pelo menos, o-primário direito de poder dizer: "sou pobre, mas
vivo as minhas custas." Não isso aí que estamos vendo: a família- deSagregada, a inflação crescendo, o desemprego aumentando e a insegurança matando
os nossos pais de família.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Co~cedo a palavra ao nobre Senador- Lãzaro Barboza, para uma breve comunicação.
O SR. LÁZARO BARBOZA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
Eu g6sta"ria de prOfiiítiii::sta tarde um discurso autônomo, analisando
un1-tatõ d:;~.-nla:ior gfavidade qUC eStâ OCori-ei- nO nieu Estado de Goiãs.
Infelizmente, sou obrigado a me restringir a algumas frases, utilizandome da norma regimental que me permite, da tribuna, para uma breve comunicação-, denuhcíài ao País um comportamento não apenas reprovável, não
apenas pouco raro, mas, sobretudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o com- pOí-tanú:nto irresPOriSãVel-do çroVerilo do meu Estado, que vem criando uma
situação extremamente caótica para as prefeituiaS municipais do Estado de
Goíãs. Corilo sabe o Senado, compete ao Estado a arrecadação do ICM, e o
Estãdo credita, tiã-nsTere para os mti.niCfpios os percentuais que a estes cabem
por lei. Jã hã duas quinz.enas o Governo do Estado de Goiás não_faz entrega
aos municipios de um só tOstão, Sr. Presidente e Srs. Senadores. E o ICM se
constitui, basicamente, na príitcíPal das receitas públicas dos municípios. O
ICM, em Goiás. repreSenta para todos os municípios, cerca de 80% de seus
recursos tributários. E agora, neste instante, quando o Estado de Goiãs enfrenta as colheitas de soja, de arroz, quando as prefeituras municipais têm um
encargõ énorine de recuperação das estradas vicinais, de acesso às fontes produtoras, normalmente estragadas pelos períodos de chuva que agora começam a cessar, neste instante, os municípiOs- Se vêem numa situação tão caów

a
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tica que não podem nem mesmo fazer face às despesas de aquisição Com combustíveis, com pesSoal, com maquinário para o atendimeilto do serviço de recuperação das rodovias municipais, poique ó Estado não transfere aos municípios aqUilo que não é uma dâdiva do Estado, mas que é, sobretudo em
função da lei, um tributo que pertence aos muncípios e ao qual o Estado tem
apenas competência para arrecadar, retirando do total a pefcenta!?;em que lhe
cabe, devendo entregar a outra aos municípios.
Mas, a situação não pára aí. h preciso também considerar -que do Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, arrecadado no exercício de 1981, até
hoje o Governo do Estado de Goiâs, iridebitamente se apropriando desse dinheiro arrecadado, num Pais cuja inflação é da ordem de 100% ao ano, não
devolveu aos municípios um só tostão do Imposto de Transmissão sobre Bens
Imóveis.
Não é só, não fica apenas nisso. f: preciso que eu denuncie também aqui
o atraso, hâ um ano e meio, do pagamento da TaXa Rodoviária Única que
cabe aos municípios e que esses não vem sendo repassada. E em Goiãs, o
DNER também deve aos municípios goianos a terceira quota do Fundo Rodoviãrio Nacional não de 81, mas de 1980.
E a situaçãcf é tão caótica, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os prefeitos goianos estão de malas pronta para se deslocarem até Brasília e, aqui, pedirem a intervenção federal no Estado de Goiâs, para que o governante;:: irresponsável, que lá está, faça a entrega desses recursos de que se apropriou de
maneira indébita, com gravíssimos prejui:iOs- para aS cOmunidades munici~
pais, para o trabalhador rural, para o produtor que agora, com as mãs condições de tráfego nas estradas vicinais que dão acesso às fóntes de produção,
não têm nem mesmo condições para retirarem a colheita das roças e levá-las
aos secadouros, aos armazéns e aos silos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, este procedimento irresponsável não
pode continuar, é preciso pôr sobre ele um paradeiro.
E, desta tribuna, apelo ao Senhor Presidente da República, se é que a voz
de um Senador da Oposição pode ultrapassar as paredes deste Palácio do
Congresso e chegar até àquele Palácio do outro lado da praça, para dizer ao
Senhor Presidente da República que puxe as orelhas, imediatamente, do governador biônfco do Estado de Goiás, qüe não tem dinheiro para devolver
aos municípios aqueles recursos de que o governo estadual indebitamente se
apropriou, mas tem dinheiro para custear uma máquina publicitária, que custa aos cofres públicos, ao contribuinte goiano cerca de 250 milhões de cruzeiros por mês, num Estado carente de tudo, e onde o próprio Estado nem mes~
mo honra os seus compromissos e se comporta como um depositârio infiel.
Eram estas considerações, Sr. Presidentes, que eu queria tecer nesta breve comunicação. (Muito bem! J

O Sr. Dlri:eit --cardos_o - Permite V. Ex.f um aparte?
O SR. MURILO BADARO - Com prazer.
-~á.&birceu Ca~dos~- Nobre Senad~~. é comovente a comunicação
que V. Ex• estâ fazendo. Eu fui colega de colégio e de internato de RaimundO
Albergaria, daquela ilustre família Albergaria de Raul Soares, em Minas Gerais. Seu irmão Jader Albergaria foi nossO cOlega na Câmara dos Deputados,
uma das figuras mais ilustres que jâ pissaram por essa Câmara. Jaison Albergaria, nome ilustre dessa família, que honra Minas Gerais, não sei mais em
que cargo público, mas sei com destacada atuação na vida pública de Minas
Gerais. Portanto, é com pesar que me associo a essa palavra de condolência
que V. Ex• faz à família Raimundo Albergaria, como também à família política de Minas Gerais.
O SR. MURILO~ BADARÓ- Agradecendo ao aparte do nobre Sena·
dor Dirceu Cardoso, Sr. Presidente, encerro esta comunicação, levando, principalmente, à Cidade de Governador Valadares, onde ele era querido e estimado pela população, pela notãvel ação que exerceu ali, sobretudo na ârea
social, os sentimentos do nosso mais profundo pesar.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Sobre a mesa, projeto de lei que
serâ lido pelo Sr. l9-Secret4rio.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO No 28, DE 1982
Elimina prazo de carência para o segurado usufruir da assistência médica da previdência social.

O SR. PRESIDENTE (Ciillha Lima)- Coriccdo apalavra ao nobre Se·
nador Mauro Benevides para uma breve comunicação.
O SR. MAURO BENEVIDES (Para uma comunicação):.:.. Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores:
Os círculos jurídicos do meu Estado acham~se consternados pelo falecimento, ontem ocorrido, do Des. José Almir de Carvalho, figura exponecial de
nossa Magistratura, que sempre desfrutou de invejáVel conceito junto a todos
os segmentos da sociedade cearense.
Como advogado, graduado pela Faculdade de Dfreito da Universidade
Federal do Cearâ, ocupou a Presidência do Conselho Seccional da OAB, sendo nomeado para o Tribunal de Justiça pelo ex-Governador Plácido Aderaldo Castelo.
Se como advogado José Almir de Catvalho sempre se projetou pela sua
cultura e competência, como magistrado, impôs-se, igualmente, à admiração
de seus pares e de toda a comunidade, cumprindo uma judicatura brilhante,
que teve como inspirador o seu saudoso pai, o inesqueclvel Desembargador
José Pires de Carvalho.
Como diretor do Fórum, em dois períodos, e como Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça, o pranteado extinto marcou sua presença por uma
atuação proficiente e dedicada, reveladora de sua inteligência privilegiada e
de arraigado amor ao Díreito.
À frente do Tribunal Regional Eleitoral, manteve com os partidos políti~
cos excelente relacionamento, esforçando-se no sentido de serem as compe~
tições deinocrâticas legitimas manifestações da vontade popular.
Às hOmenagens póstumas que lhe foram tributadas pelo Governo Estadual, pela Justiça, em todos os níveis, pela Assembléia Legislativa e pela Câmara Municipal de Fortaleza, somou-se a adesão de todas as camadas da população, numa consternação que dimensiona a grande personafidade do inolvidável jurista.
Ao registrar, desta tribuna, o desaparecimento do Des. José Almii de
Carvalho, reverenciando-o com profunda emoção, desejo transmitír à sua
família as minhas condolências, que se estendem àquela Corte Judiciária, que

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É revogado o artigo 2• da Lei no 6.950, de 4 de novembro de
1981.
Art. 29 Esta Lei entrarâ em vigor na data ·de sua publicação.
Justificação
O projeto, que elimina prazo de carência para o segurado usufruir da as~
sistência médica da previdência social, inspirou-se em requerimento aprova~
do pela Câmara Municipal de Ourinhos, no Estado de São Paulo nos seguinteS termos:
"REQUERIMENTO No 68/82
Assunto: Solicita alteração de dispositivo da Lei n9 6.950, de
4-11-81.
Senhor Presidente:
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenãrio, em regime de urgência,
nos termos regimentais, seja oficiado à Presidência da República e
aos S_enadores Nelson Carneiro, Orestes Quércia e Franco Montoro, solicitaildo de S. Ex•s urgentes providências no sentido de ser al·
terado o art. 29 da Lei n9 6.950, de 4-11·81, qtie vem trazendo sérios
prejuízos áos segurados do INPS.
Justificação: 0 dispositivo Citado diz: u~ estabelecido um prazo de carência de três meses para que o segurado possa começar a
usufruir da assistência médica da previdência social, excetuados os
casos de acidente do trabalho e dos atendimentos médicos laboratoriais ou hospitalares de urgência". O brasileiro é admitido por uma
firma e começa a COntribuir a favor da previdência social. Já no primeiro mês sofre o desconto. Se porventura fica doente e procura o
setor competente da previdência, não é atendido porque sua enfermidade não é enquadrada como urgente. Tal trabalhador é obrigado a fazer o tratamento por conta própria, desembolsando enormes
importâncias cm consultas médicas particulares. E a meta prioritária -do nosso Governo que é:, saúde, educação e habitação, como
- IíCa'?"

a-

honrou e dignificoU: durante _vârios _anoS de exemplar desempenho. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para uma breve comunicação.
O SR. MURILO BADARÓ (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-Faleceu eiri Minas Gerais o ex-Deputado Raimundo Albergaria Filho,
que durante longos anos militou politicamente na área do Vale do Rio Doce.
PrefeitO- da Cidade de Itanhomi, Governador Valadares, ele ali teve uma destacada atuação como administrador_, além de exercer a profissão de médico
com rara eficiência. Eleito deputado estadual prestou a Minas Gerais e à Assembléia Legislativa os mais relevantes serviços.
Ao assinalar o seu passamento, desejo consignar um voto do mais profundo pesar pela perda daquele eminente homem público do Estado de Minas
Gerais.
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A reivindicação é, sem dúvida, justa e procedente. Os segurados da pre~
vidência socíal, notadamente os de menores rendimentos não podem ficar desamparados quando precisarem de assistência médica adequada. No caso, o
prazo de carência foi estabelecido pela Lei n9 6.950, de 1981, que tinha como
objetivos reduzir as despesas da previdência e reforçar~ lhe as receitas em virtude da confissão do Executivo de seu desequilíbrio financeiro.
Posteriormente, entretanto, o Poder Executivo baixou o Decreto-lei n9
1.910, de 29 de dezembro de 1981, que com a mesma finalidade elevou a contribuíção do.s ...segurados e das empresas não mais se justificando, desse modo,
a restrição estabelecida pelo art. 29 da Lei n9 6.950, de 198 I, de caráter antisocial e desumano e que, por isso mesmo não deve prevalecer.
Sala das Sessões, 17 de março de 1982. ~ Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.950; DE 4 DE NOVEMBRO DE 1981
Altera a Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960,fixa novo limite
máximo do salário-de-contribuição previsto na Lei n" 6.332, de 18 de
maio de 1976, e dá outras providências.
O V ice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da
República.
_
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei:
Art. 2• lõ estabelecido um prazo de carência de 3 (três) meses para que
o segurado possa começar a usufruir da assistência médica da Previdência Social, excetuados os casos de acidente do trabalho e dos atendimentos médico~
laboratoriais ou ho..spitalares de urgência.

(Às Comissões de ConstituiçãO e JUStiça, de Legislação Social e
de_ Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento ~ue serâ lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

t_ lido o seguinte
REQUERIMENTO _i'l' 48, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 233 dQ Regime~to Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado, da entrevista do Senador Luiz Cavalcaot~ a ..O ~stado
de S. Paulo, edição de 21 de março,_
_ __ ___ _
Sala das Sessões, 23 de março de f982, -~_Raulo Brossard.

O·SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)-,. De acordo com o art. 233, § 19 ,
do Regimento Interno, o requerimento lido será submetido ao exame da Co~
missão Diretora.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Evandro Carreira·- Raimundo Parente- Alqysio_ Chaves- Gabriel
Hermes- 1osé Sarney --Alberto Silva- José Lins- !\'1artins Filho- Gil~
van Rocha - Lourival Baptista - Lomanto Júnior- João Calmon Amaral PeL'<oto- Nelson Carneiro- Roberto Saturninó __: Murilo Badaró
- Tanctedo Neves"""":"" Amaral Furlan- Mendes_Canale- Saldanha Derzi
-José Richa - Lê:-ite Chaves - Pedro Si.rnon_- OCtávio CarQoso,

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - No Expediente da sessão ordinárüi. de ontem foi lido o Requerimento n9 46, de _1982, de autoria do Senador
José Fra-gelli, solicitando autori:l!:ação _do~Senado para aceitar missão do Executivo.
A matéria reCebeu parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores, deixando de ser votada_naquela oportunidade por falta de quorum.
Vai~se passar, agora, à votação do requerimento.
Os Srs Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprov~do.

Aprovado o requerimento,jica Cãhcedida a licença solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)-'-- Estâ finda a Hora do Ex pedinte.
Passa-se à

ORDEM DO DIA_
Item 1:
Votação, em turno únTco, 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
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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 1.354 a 1.356, de 1981,
das Comissões:
-

de Constituitão e Justiça;
de Economia; e
de Finanças.

(Dependendo da votação do Requerimento n• 47/82, do Senador Josê Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finariças.)
Em votação o Requerimento n9 47/82, lido na sessão de ontem.

OS Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeífaôo.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Peço verificação da votação, Sr.

Presidente~

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Serâ feita a verificação solicitada.
Antes de procedê-la, a Presidência irâ suspender a sessão por alguns minutos e fará acionar as campainhas para convocar ao plenário os Srs. Senadores que ,se encontram em seus zab!netes.
Está susp-enSa a --sessão.

(Levanta~se a sessão às 16 horas e 20 minutos, sendo reaberta às
16 horas e 30 minutos.)

O SR.- PRESIDENTE (Cunha Lima) - Srs. Senadores, fica mais uma
Vez coiistatàdã ãTalta de quorum. mesmo-depois de acionadas as campainhas,
de _acordo _ c<;>m o Regimento~ _
_
_
. "
.
_o Sr. Dirceu _Çargo~o - ~r: P_rçsid~nte, corno estou ác()m_panhando o
fluxo e refluxo do Senado_, na.maré montante e na _maré vaz_ante das vota_çõ~s.
eu desejaria que V_. Ex,.- submetesse à votação, para registrarmos a· presença . dos Srs. Senadores. A úl_tinla votaç_ão_, corii fl.5 Senadot:'eS presentes, votaram
22, e gostaria de ver se estamos melhorando ou piorando esse quorum de presença.
Então, eu pedida a"V~Ex• que-executaSSe ·o Regimento e -fizéssemos avotação eletrônica_._

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - V. Ex• serã atendido.
O Sr. Dirceu Cardoso- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Vai-se proceder à votação solici,
tada.
Peço aos Srs. Senadores que tomem os seus lugares. (Pausa.)
Como vota o Sr. Líder do PDS?

O SR.
O SR.
i'MDB?
O SR.
O. SR.

JOSf: LINS - Não, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (Cunha Lima) - Como vota o Sr. Líder do
- MAURO BENEVIDES - Sim, Sr. Presidente ..
PRESIDENTE (Cunha Lima) - Como vota o Líder do PT?

O SR. EVANDRO CARREIRA..- Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Os Srs. Líderes jâ votaram; podem votai- os demais Srs. Senadores. (Pausa.}
(Procede-se à votação.)
..VOTAM"_SIM".OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva
Alexandre Costa
Dirceu Carâoso
- Evelásio Vieira
J arba-s P8.Ssarinho
Laélia de Alcântara
Lázaro Barbq_za
Paulo Brossard
Teotônio Vilela

VOTAM ""NÃO" QS SRS. SENADORES:
Almir Pinto
Evandro Carreira
Gabriel Hermes
Jorge Kalume
José Lins
Lenoir Vargas
Luiz Freire
Murilo Badaró
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ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Roberto Saturnino

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Votaram "SIM" 9 Srs. Senadores; "NÃO" 8. Houve uma ibstenção.
Não houve quorum.
Fica adiada a votação do Requerimento -e SObi:eStadri" apreciação da
matéria.
Em tazão disso, deixam de ser submetidas à consideração do Plenário as
demais matérias da pauta de hoje, todas dependentes de vOtação.

a

São os seguintes os demais itens cuja Votãçào é adiada
2
Votação, em primeiro torná; do Projeto de Lei do Seriado n9 18, de_l979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forina que especifica, tendo _
PARECERES, sob nos 81 I 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 dóS- Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 329, de
1980, de autoria _do Senador Ç1,1nha Lim.a, que modiflca d!Spositívo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras _habituais taffibém integre ã rerriurieração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição_ _e _lu_stiça, pela constitucionalidade e juridjcida,_de;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, fa_voráYet.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de_ Lei do Senado n~ 1_64, ~e
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que deplã.ra _o ~ã.tec_h_al-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 constitucíOnálidade, juridicidade ·e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comi$são de
Constituição e Justiça.
5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n 9 _ 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 constituci0na1íd3i:fe, juridícidade e, no
méríto, favorável.

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto -de L_ei do Senado 1'). 9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que ac_teSçenta dispositivõs à
Lei nv 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13 9 salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela co_nstit_ucionalidade e juridícidade~
- de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
7
Votação, em primeiro turno,- do Projeto de Lei do Senado o9 3_62, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lp.cena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos l.J30 a 1.133, de [981, das Comissões:
- de Constituicao e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

Discussão, em primeiro turno, do-Projeto de Lei do Senado nll 309, de
1979., d_o Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil e dá_ outras providê"i1cias, tendo
PARECERES,- sob nos 573 a 576, âe !981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela cohstitucidnalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável~
- de Servi-ço Público Crvil, contrário; e
-de Economia: favorável, com as Emendas de nvs 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento nv 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 matéria constante
da Ordem do Dia, volta-s·e à lista de or_ador_es.
--conceclo a p~lavra ao I!_Obre_Senador_ Paulo Bro~sard.
O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador_Benedito Ferreira, por cessão do nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. BENEDITO FERREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.O SR._ PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Tancredó Neves.
O SR. TANCREDO NEVES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PresidCnte, Si:s. Senadores:
Luis de SouSa Lima jâ--não mais peiteiiCe aos vivos. O Senhor houve por
bem convocá-lo à sua Mansão. Desaparece' com ele um dos vultos mais representativos da mentalidade, da cultura, do sentimento e da operosidade da
gente mineira.
Cidac:fãõ de;. méritos excepcionais,-distdbuiu, prodigamente, ao curso de
sua nobre existência, o tesouro de suas ricas virtudes cívicas. Havia nele, compondo a sua forte e hatrnoniosa p~rsonalidaçle, u_t;n conj_u:nto raro-de atributos
singulares, que o impunham ao respeito, à estima e admiração de quantos
dele se aproximava. As suas maneiras simples e despreocupadas escondiam
nele ·,im espíritO_ d_e escol e·_~_m COTação f9rrado de acris'olados sen.tirnentos.
' o" amigO se~impll-nhà pera·-cor:re·çãO"de-suas atitUdeS:- Discreto, firiTie e_sereno, nunca e'sperava que a solidàriedadê-Ihê fosse pCdida. Estava sempre ao
lado dos eleitos de sua estima, para animá-los, confortá·los, ou felicitã-\oS,
sempre que oportuno, A palavra mansa e suave era leal e persuasiva. Tinha
-horror aos gestos arrogantes e espª\hafatosos. Preferia a tua r silenciosamente.
Divergia sem imposição, advertia com tranqUila suavidade, aconselhava sem
dar a impressão que o fazia, sorrindo e brincando, para não ferir e nem se
agastar. Era ou_y!do se!l)p_re com proveito e sábias eram as suas sugestões.
Não prescind_iram da clarividência de suas ponderações homens públicos do
e_s_tofo de um Milton Campos, Juscelino KubitsChek, Bias Fortes e Israel PiM
nheiro, para citarmos, apenas, e, como exemplo, os de maior porte.
No engenheiro, revelaram-se, desde jovem, o vigor de um talento privile~
giado e_ a il}_excedivel_capaciQ~de_9_e t_r_aj;>all]o, que_só cessou com a sua morte.
Falam de sua atividade onímoda e criadora os milhares de quilômetros de roM
devias que plaútou e pavímC:lltOU-:-as-ponte-s e viadUtos; muitos de complexa
_ execuçãp __ t~cnica, qu~ edifjco_u_e: ·g~ Júneis que fe~ penetrar montanhas aden-trO e· éiue·are.Stão conlo mOnürilelltos·ímper'eêTVéis, eiguidos à-sua notãvel ca:.
pacidade profissio-nal. Foi um dos maiores protagonistas da obra do nosso
desenvolvimento econôrilico nestas últimas -décadas, assinaladas pelo rompimento dos grilhões qtie nos prendiam à estagnação e ao subdesenvolvimento
e da obra hercúlea da nacíonalizaçãu_da engenharia e sua técnica, antes entregue a grupos e empresas alienígenas.
Espírito ávido de trabalho e de experiência, enveredou, nos últimos anos
de sua vida, para as lides empresariais, no setor financeiro, onde se destacou
pela lucidez de sua atuação, a segurança de suas decisões e a humanid2.de com
que conduzia os seus negócios. Fez deles um eficiente instrumento da grande-za de Minas e do Brasil.
No Govern_o_de Israel Pinheiro, em nosso Estado, exerceu, com larga visãô de homem públiCo e infatlgâVel dinamismo, á peSado múnus de Prefeito
de nossa jovem e bela Capital. A sua administração foi exemplar na sua pro~
bidade, marcante pelas suas múltiplas e audaciosas realizações e inigualável
no zelo e devotamento com que se entregou ao desempenho de suas asfix"ían-
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tes tarefas, que cumpriu, com energia e determiriãção, tornando a nossa estupenda Capital mais ampla, mais formosa e mais humana.
Decuplicou, sem oÍ1erar os contribuintes, a arrecadação_ da sua comunidade e como -o Governo do Estado, na êpoca, tOtalmente desassistido pelo
Governo Federal, enfrentasse grave criSe financeira, com os recUrsos que
sobravam no erârio municipal fazia- empréstimo ao tesouro estadual para aliviar as_suas pressões e atenuar os seus encargos, sem jamais, contudo, sacrificar as obras públicas reclamadas pelo serviço de sua coletividade. Era esse o
sentido da sua leadade ao Governo que integrava, com o qual se sentia incondicionalmente solidário, correndo todos os riscos e percalços de uma administração-de maiores apreensões e dificuldadesjâ enfrentadas por um Governo em Mi nas Gerais.
Se foi notãvel nas suas realizações, na sua vída pública e profissional,
teve a nobre postura de um varão romano no culto de suas virtudes privadas.
Chefe de familia inexcedível na bondade e insuperável na dedicação aos seus,
mostrou-se, sempre, na grandeza de sua alma.
Magnânimo, sabia ser simples e desprendido nos seus triunfos, como sabia ser grande e forte no infortúnio.
As homenagens que a sua morte tem ensejado à sua memória refletem,
na intensidade do pesar, a consternação dos seus coestaduanos que sabem haver perdido em Luis de Sousa Lima aquele exemplar humano que enriqueceu,
com o seu trabalho, o- patrimônio do nosso Estado, enobreceu a nossa vida
pública e elevou aos _mais altos píncaros os valores da dignidade humana.
Representante de Minas Gerais nesta Casa do Congresso, nessas palavras despretensiosas deixo para os seus anais o testemunho de justiça e louvor
do meu povo ao insigne mineiro, cuja recordação repercutirâ por muitos e
muitos anos na sua gratidão. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, s·rs. Senadores:
A conquista de um diploma supeiror jã foi,- neste País, plena garantia
para o ingresso no mercado de trabalho, mas hoje, quando colam grau,
anualmente, mais d enove mil alunos em todo o Pãis, em setenta e cincO Faculdades de Medicina, descobrem os recêm-formados, desde logo, que a disputa do emprego é das mais difíceis. Alguns conseguem estagiar, por dois
anos, num Hospital, melhorando a própria capacitação e ganhando parcialmente o seu sustento. Mas a grande maioria nem sequer obtêm ingresso nesses estãgios, tendo que se sujeitar ao pagamento de salãrios miseráVeis nos
plantões dos hospitais -privados.
No Estado do Rio de Janeiro hã cerca de três mil méd.ic.os desempregados e aproximadamente sete mil subempregados, ganhando abaixo de trinta e
cinco mil cruzeiros, que é o salârio mínimo profissional, sem carteira assinada.
Acontece que, enquanto há tantos médicoS desempregados no Rio de Janeiro e outros grandes centros urbanos- ficandQ quase a metade dos 84 mil
profissionais no eixo São Paulo-Rió:.Belo Horizonte, mais de mil municípiOs
brasileiros não dispõem de um médico.
Os recém-formados não se arriscam a clinicar, sozinhos, nessas cidades
do interior, onde não há laboratórios de anãlisés, nem sequer de raios X,
obrigados a diagnosticar com um termômetro, um estetoscópio, o olho, o ouvido e as mãos.
r ,'derem suportar o subemprego, contanto que aperfeiçoem seus conhecimentos e disponham dos meios têcnicos que socorrem os diagnósticos,
dando-lhes mais credibilidade.
Além disso, os muriicíj;10s São pobres e não ê fâcil encontrar um que possa oferecer cinquenta mil cruzeiros mensais pela prefeitura e mais quinze mil
pelo FUNRURAL, restando, ainda assim, um ganho mensal insuficiente
para o facultativo.
De outro_lado, desenvolve-se, a cada dia, a tendência à especíalização;
com um atendimento cada vez mais sofisticado em muitas delas, escasseando
o número de clínícos geraiS, pois as Faculdades não têm, quase sempre, um
campo hospitalar capaz de promover esse treinamento policlínico.
h comum, em Copacabana, dois e três especialistas dividirem o quarto
alugado, atê mesmo com diploma de pós-graduação, porque não conseguem
clínica suficiente ·para garantir o seu süsterito, morando sozinhos. Para
BrasiTia, onde quase trimestralmente se abrem concursos para médicos, principalmente sanitariStas e pediãtras, êles vêm, de ieVoada, do Rio, São Paulo e
Beln Horizonte, mas, na hora de alugar o apartamento e contratar emprega~
da doméstica, descobrem que o salârio não sustenta essas despesas com as do
supermercado, dos transportes e alguma eventual diversão.
Enquanto isso, o interior carece, cada dia- maiS, de -tratamento de
doenças infecciosas e parasitárias, mas não tem condições para atrair rnédi-
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cos, estes conscientes de que a nossa maior mortalidade ainda é a provocada
pela subnutrição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente-, Srs. Senadores:
Todos reconhecem que Brasília, em função da relevante missão que lhe
incumbe desempenhar no cenário da Federação Brasileira, apresenta peculiaridades que a caracterizam como Cidade-Símbolo e ponto de convergência
das atenções nacionais. Para aqui afluem vastos contingentes de brasileiros de
todos os recantos do País, sendo Brasília, comprovadamente, um autêntico
estuário das migrações internas. Nada mais natural do que a sobrecarga adicional de problemas e desafios que o Governo do Distrito Federal tem de enfrentar, em conseqüência do crescimento demográfico oriundo do êxodo ruraL
É, sobretudo, na área da saúde, que se verificam as conseqUências--imediatas dessa realidade, préestabelecendo imperativos de atendimento prioritário, e de boa qualidade, às populações menos favorecidas que, via de regra,
se condensam na periferia das Cidades Satélites.
Por estes motívos, na qualidade de médico, despertou-me a atenção, o
notável desempenho do ilustre Secretârío ·de Saúde do Distrito Federal, Doutor Jofran Frejat, sempre apoiado e prestigiado pelo Governador Aimé Lamaison, que não tem poupado esforços na implantação de um sistema de saúde digno das características de Brasília.
De fato, pela sua funcionalidade, e em face dos bons resultados obtidos,
o Sistema de Saúde de Brasília Jnerece a atenção dos Senhores Senadores.
Destaco, neste ligeiro· registrO-, alguns dados que comprovam essa assertiva, recolhidos de publicações oficiais do Governo do r;>istrito Federal:
" ... Com nove hospitais e mais a implantação de 40 Centros de Saúde, os
quais, através da estratégia de regionalização e hierarquização dos serviços de
saúde, em complexidade crescente, ampliaram o nível de cobertura à comunidade brasiliense, prestando atendimento de sete consultas por pessoa/ ano, acíma do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é três consultas pessoa/ano.
~isto o Governo pôde absorver, pois-o custo do atendimento realizado
em centros de saúde, que -furiciOnam como porta de entrada de todo o sistema, é quatro vezes menor que o mesmo atendimento realizado nos hospitais,
o que demonstra, mais uma vez, o valor exemplar do trabalho realizado na
capital da República.
Os primeiros resultados são significativos: a mortalidade i_nfantil caiu,
em menos de dois anos, da casa de 50 óbitos por cada mil menores de um ano
nascidos vivos, para 33,5 óbitos por mil menores de um ano; os centros de
saúde estão atendendo uma média de 22 mil pessoas por semana, o que corresponde a uma médiã de um milhão de atendimentos por ano, mêdia esta
que tende a__aumentar, com o decorrer do tempo e ampliação dos trabalhos.
Outras conquistas creditadas à política de saúde de Brasília, como o alto
índice de imunização infantil, que estâ entre os três melhores do País, e alto
índice de cobertu_ra materno-infantil, faixa mais vulnerável e menos assistida,
inclusive em países desenvolvidos, mostra o quanto o setor de saúde evoluiu
nesse dois últimos-anos. Em 1981. não se registrou no Distrito Federal nenhum caso de raiva humana, enquarito no restõ do País 131 casos de raiva humana fizeram parte
das estatísticas- oficiais.
É costume do ser humano só lembrar da saúde, quando está doente ou
quando falhas governamentais, no setor, tornam-se transparentes. Esse costurite começou- a ser questionado com a implantação desse sistema, no Distrito Federal, graças a sua ideologia de carãter preventivo".
Vale ressaltar o esforço desempenhado pelo Secretário de Saúde, Jofran
Frejat, apoiado pela visão de Homem público do Governador Aimê Lamaison, no sentido da incrementação e realização desse sistema.
Brasília está de parabéns, na frente das demais unidades da federação~
por se tratar de um lugar marcado, desde a sua inauguração, pela predestinação da inovação.
São estas as razões que me levam a enaltecer, desta tribuna, os trabalhos
que o Doutor Jofran Frejat vem levando a efeito, na sua ârea de atuação.
Ao ensejo, congratulo-me com o Governador Aimé Lamaison pelo eficiente funcionamento da Secretaria de Saúde e pelos inestimáveis benefícios e
serv"iços que Verii: prestando às camadas mais carentes da população do Distrito Federal. (Muiw bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gozei de vários meses de licença, retornando faz poucos dias ao labor
parlamentar. Não participei, portanto, dos fatos históricos dos últimos dias
de 1981 no Senado, bem corno na convocação extraordinãria que se pfolongou até meados de janeiro próximo passado.
Vivi, através do noticiário da imprensa, escrita, fafãd:i e televisada, a luta
das oposições, répi'escntando o pensamento da maioria expressiva do povo
brasileiro, contra os casuísmos eleitoreiros do atual governo.
Confirma-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aquilo que sempre afirmei
em pronunciamento e apartes neste plenáriO, -c,-u seja, o Senhor Presidente da
República, deseja, não há dúvída, a democracia, mas é "à moda da casa", isto
é, democracia sem alternância do poder, democracia dos pacotes e pacotões,
democracia das sublegendas, da aprovação de leis por decurso de prazo, democrada-geradora de decretos~ lei que inutilizam em grande parte a função do
Congresso Nacional, democracia cujo CongressO Nacional não possui, entre
outros direitos, aquele comezinho numa democracia autêntica, o de
autoconvocar-se para um período extraordinário,democracia de prefeitos nomeados pro tempore e outros que tais, ertfim nuina democracia cuja abertura é
função dos interesses da manutenção do poder pelo grupo dominante num escãrnio à opinião pública, toda ela contra a atual ordem de coisas, no Brasil,
diante do total fracasso dos_dirígentes da Pátria nestes últimos tempos.
Os tecnocratas de todos os jaezes apavoram~se pela possibilidade de uma
eleição sem uembrulhos", vulgo pacotes, que nada mais são que formas de
tentar "embrulhar" o povo brasileiro.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o povo altivo da nossa Pátria não
será Hempacotado", não será ludibriado e através do voto dirá não; sim, um
não bem sonoro a esses incompetentes que desejam perpetuar-se no Poder,
como se fossem peSsoas privilegiadas geradas pelo Criador para liderar o Brasil, como se o povo brasileiro aspirasse a ter tutores de qualquer coloração. O
povo não precisa que ninguém lhe estenda a mão, numa pose caricata" do "Senhor", praticando uma caridade ao servo, ao estender-lhe a mão. As oposições só aceitam a mão estendida do povo brasileiro que se manifestará através do voto, seja ele empacotado, embrulhado, ou coisa que o valha, mas que
expressará de qualquer forma uma vontade soberana.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fim desta minha vinda à tribuna é registrar, embora com uma certa demora, a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Mato Grosso, que se declara, energicamente, contra o
famigerado "Pacote de Novembro" já transformado em lei "democraticamente", entre aspas, pelo recurso absurdo do decurso de prazo.
Eis o ·que afirma aquela Seção da Ordem dos Advogados, através do
Conselho Seccional e nos foi transmitido pelo brilhante, conceituado e eficiente Professor Aníbal Pinheiro da Silva, atual Presidente da OAB-MT para
que conste assim dos Anais desta Casa, a revolta e o protesto dos Advogados
que militam em Mato Grossa:
"Comunico V. Ex' que ante a atual situação políticoins(ífUCional do País, o Conselho Seccional da OAB/MT tomou a
seguinte posição:
-NOTA OFICIAL
O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe confere o inciso I do artigo 18, combinado com o inciso I do artigo 28, da Lei nl'
4.215, de 27 de abril de I963 (Estatuto da OAB.), e
Considerando que o chamado "Pacote de Novembro" aparece
como uma tentativa de extirpar o direito de ·autodeterminação do
povo, inviabilizando a via eleitoral, castrando a legitimidade das eleições, gerando conflitos desnecessários no espírito do eleitor,
impossibilita-ndo-lhe a expressão da vontade".
Considerando que o ~·Pac_ote de Novembro" representa uma
grave violação do direito de livre manifestação atravês do voto~ assegurado constitucTOnalmente, além de constituir-se num retrocesso
no aprimoramento das nossas instituições ju-rídicas, adiando, indefinidamente, o pleno retorno ao estado de direitO democrático, ansiosamente reivindicado pelo povo brasileiro.
ConsidCrando, ainda, que se faz necessário reagir, veementemente e pelas vias pacíficas do repúdio, contra mais esta intolerável
manifestação do arbítrio e do autoritarismo dos detentores do Poder que teimam em manter sob tutela a Nação brasileira, impedindo
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que esta escolh<:t, livremente, os seus dirigentes e trace o seu próprio
destino,
Resolve:
I - posicionar-se contra esta medida casuística que, eivada de
inconstitucionalidade, tolhe e cerceia a liberdade de manifestação
do povo brasileiro, através de eleições livres e democráticas.
II - conclamar os Senhores Parlamentares com assento no Congresso Nacional para que, fazendo valer as suas prerrogativas impeçam em decisão soberana e histórfca que o .. Pacote de Novembro" seja transformado em Lei.
Sala das Sessões, em Cuiabá, 16 de dezembro de 1981.- Aníbal Pinheiro da Silva, Presidente da OAB/MT"
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inseritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinie

ORDEM DO DIA
I

Votação, em turno úníco~ do Projeto de Lei" da Câmara n~' ft4, de 1981
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na casa de origem), de iníciativa 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 dâ
outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, ire 1981, das Coo
missões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 47 (82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)
2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o comerciãrio, na fOrma qüe 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-senado-res 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 1.063 a 1.065, de J98I, das Comissões:
_,...... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favorável; e
- de Finanças, favorável.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.,.. 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 Constituição e Justiça, pel"a-cOnstitueiOflalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitufivo áa Comissão de
Constituição e Justiça.
5

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 352, de
1918, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob no l.I45. de I981, 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 CarOeiro, que acrescenta dispositivos à
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Leí n' 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13' salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s !.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Conttituiçào I! Justiça, pela constitucionalidã.de e jurldicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
=

7

Votação. cm, primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autorin do Senador Hu_mberto 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:
- dr? Constituh,·ào e Justiça;
- dr: Legislação Social;
- de Serviço Púhlico Civil; e
-

de Finanças.

8
Discussão, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituciona11dade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
---de Serviço Público Civil, contr~ârio; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento no 35(82, ~do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELÔ SR. GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE 22-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO ~POSTERIORMENTE:

O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ é uma tradição que ad_otei, dar notícias e trazer ao conhecimento da Casa o mínimo de resultados de alguns dos trabalhos, d~s observações, que fazemos fora, no exterior. A última viagem que fiz;.sr._Presidente, sem ônus para o Congresso, foi a Arâbia Sau~i_ta, com uma delegação
de Senadores e Deputados, a convite do governo 4aquela nação. Logo a seguir, ainda sem ônus para esta Casa, estive em_alguns p_aí~es da ~uropa, na Itâlia, Alemanha, França e Espanha e nesta parte da Europa fui para estud?s,
durante o recesso, a fiin de-verificar como nesses países são preparados os JOvens para servir ao setor empresarial, à indústria e à o comércio. E neste campo muito precisamos nos preparar no Brasil.
Hoje limitar-me-ei a dar notícias da visita a Arâ_~j_a_ ~audita~ parte _go
mundo Árabe, que percorri com muito interesse, como- país de largas dimensões, território tomado pelo deserto de areia,_com um·à só r_iqueza a explorar
- o petróleo.
_ .
.
.
Olhando a terra saudita, pensávamos na Amazôma terras de mmtas rtquezas a descobrir, a explorar, e terras de problemas. J?oiS rriundos distantes,
um rico de petróleo, minério exãurível, com anos de vtda contados; o outro é
a nossa Amazônia, imensa floresta verde, cujo chão muitos doutrinam, doutrinavam que deveria ser guardada apenas para ser o porão de ox.igênio do
mundo. Hã muitos anos, Sr. Presidente, hã quase meio século, quando co~
meçávamos a escrever nos jornais, ouvimos a lição p~ofunda de um desses velhos libaneses que, chegando ao Brasil, ao nosso Est3.do, o Pará, nos dizia que
precisávamos ·~amar mais este nosso País, essas terras imensas que "vocês
têm e não olham"'. Lembro-me que a lição serviu para alguns dos meus trabalhos- ••Homens pobres cm terras ricas"- e outro --.. Milionãrios famintos".
Sr. Presidente, o que vemos hoje? Na Amazôni!i em _apenasu~ P.e~aço
de chão, que recebeu o nome dos índios, dos pr~mi_tivos do!l~s que a!1 vtvtam,
os Carajãs, vemos nascer a maior província miner~J do BrasiL O melhor c:rtão _que a Nação apresente as comunidades de todo o mundo de uma Naçao
rica. de solo rico, pedaço de chão que é Carajâs.Carajás é o ferro, com as maiores reservas mundiais, o ouro, a bauxita, o
manganês, o cobre, as riquezas da água, com o Tocantins, tudo surpreende~
do e servindo, como a melhor apresentação do País àqueles a quem o Brasil,
dentro da política que segue, busca para que lhe eiilpre-s:tetn recursos para que
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essas riquezas sejam exploradas em benefício do seu povo, e da própria hu~
manidade. Es_ia é a Amazónía ele hoje.
Do outro lado, é o mundo árabe, e falaremos desta feita só da- Ãl-ãbia
Saudita, território extenso, de 2 milhões e 240 mil quitômetros cjuãdi'i:ldos, e
lembro, dizia-me um velho árabe: que é que está guardandO ali embaixo? Por
que é que vocês não procuram buscar o que o chão esconde lá e aqui.
Aquilo tem riquezas de que vocês um dia vão ter conhecimento. E delas
nós tivemos um dia conhecimento.
Fe"íto esse pequeno intróifo, Sr._ Presidente, vou dar notícias da Arábia
Saudita. A nossa delegação, que daqui saiu- repito- sem ônus para esta
Casa, composta de Deputados e Senadores, interessados em conhecer, em a~
prender. Foram ver e olhar, e olhar para aprender. A nossa delegação era
corilPõsta dos -senaao-reS: Jorge Kalume---=-- V. Ex•, João Calmon, Itamar
Franco, Gilvan Rocha, Humberto Lucena, Amaral Furtan, Evelâsio Vieira e
o modesto orador desta tarde. Havia também um grupo de Srs. Deputados,
cuja lista de nomes farei constar do meu pronunciamento, e, ainda, colaboradores como assessores.
Correm'?s praticaniente o imenso país todo. Cada um de nós tomados de
interesse do que iria ver na viagem, que não foi leve, porque caminhávamos
-cada dia para uiTla ddãde, para uma regíã'o, e cada dia tínhamos uma surpre-Sa numã-parte-do imenso território. Imens_o _e com uma tição para nós que temOS tãn1as e diVersificadas espécies de terras. Tantas, Sr. Presidente, que ficamos, nesta hora~ pedhldO que Deus nos ajude a darmos aOs nossos filhos notícias das_ riquezas que possuímos, e ao nosso povo melhores dias.
Sr. Presidente, falo do _Mundo Árabe, da nova caminhada dos esquecidos povos dos desertos.
.
.
Uma p_arte significativa do nosso planeta é ocupada pelo povo Árabe e
situa-se na região que se estende pelas cos~as Sul e Oriental do Mediterrâneo,
atinge ó Altlântíco ligando três continentes: Europa, Ásia e África.
A História da grandeza, do esplendor e dos sofrimentos destes povos se
perde na poeira dos tempos. Os países, os Estados considerados árabes são o .
resUitiâo de Povos; naçõeS -que ocúparai:n a regíão há milênios. Os estudiosos
dessa imensa área. hoje mais de 600 milhões de habitantes, tidos como árabes,
buscam o que eles têm em comum; certos que não é o elemento racial. Não é,
tamb~m. o dizem, o religioso embora o Islã, a religião muçulmana, predomine. A realidade é que a totalidade dos milhões dos habitantes. dosEstaQos_ ln~
dependentes do Mundo Árabe, Síria, Líbano, Jordânia, Iraque, Líbia, Arábia
Saudita, Sudão, Iêmcn, Tunísia, Marrocos, quase todos estes compondo a
uga dós Estados Árabes, e maiS.Os principados e outros_ na Ásia e África.
consideram-se árabes. Mas a verdade_ é quen~o é a_religião nem o elemento
racial os f~tores únicos a uni-los, A conclusão é que o fator mais significativo
da unidade seja o cultural~lingüístico. Realmente, todas as Nações do Mundo Árabe falam e escrevem a mesma língua, lêem a mesma literatura, defendeffi e amam a grande herança: a língua comum. O certo é que o nosso planeta Terra muífO deve à cultura árabe nas letras, na matemática, nas pesquisas
científicas.
-·
Mais uma vez visitain_Os a tegiãó:O pequeno Líbano, rico de História; as
coisas que encantam do Egito dos Faraós; a Síra, que jâ dominou a região
corno potência gra·ndiosa; a Jordânia, a Palestina e Jerusalém, terras ondeJesus lançou o Cristianismo; <i"Arãbra,- onâe Maomé pregou e lançou os princípios islâmicos e por mais mundos árabes caminhamos. Vimos e estudamos,
visiiando ricoS mUseus, bibliotecas, IDuitO do passado, do esplendor e miséria
das terras e do Ori_~nte Árabe.
Hoje é um povo em busca de recuperação, de desejo de ocupar um lugar
coi1digrio entre as nãções, são países que reivindicam liberdade e direitos, nes.;te ffnal de milénio sofridO, e início do Próximo com o an~ 2000. Cada Estado
ou nação árabe, que concjUístou sUa indeperiâência, nesta altura do nosso século, é uma unidade- em ·ebulição, lutando, buscando o seu caminho e o direito de seu povo viver melhor e com dignidade.
. os· árabes que, em_ séculos passados, tiveram o seu período de glória, de
lutas, vitórias, caminhando e. dominando solos na Ãfrica, Ásia e Europa,
como outros povos, pararam,_ decaíram, sofreram longo periodo dedomímio
dos tllrcos e europeus. Hoje, recuperam~se. Dezenas de Estados surgiram e
buscam caminhar no novo mundo. Cada nação árabe tem uma história e renasce buscando_ nova e .moderna vida para seus povos.
- Partimos do Rio, em _nossa últimi.Visita, a vinte e sete de jarieiró; pelo
Concorde, Via Paris, seguindo a 29 para o Estado Saudita. Do alto, ao nos aproximarmos, contemplamos mares de um belo verde, as costas da terra sem
vegetação, e depois, surpresos, os recOrtes de uma cidade moderna, cheia de
luz, largas avenidas, começando a se enc.her do verde das plantas, da grama,
das árvores, pois soubemos que milhares de árvores são plantadas a cada
mês, nas avenidas e jardins de edificações novas e surituoSas. Em uma rrietrôpole portuária, toda nova ou reconstruída, Jiddah, e começaria a nossa visita.
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O Aeroporto, de construção recente, surpreende o visit"ante, pelas suas linhas
futuristas e luxuoso, sem dúvida, como o constatamos, entre os mais confortáveis e amplos do Globo e, assim, os 4 demais onde pousamos na jovem e
milionária nação do mundo" árabe - a dos Sauditas. A delegação do Congresso era aguardada por membros do Governo, vestidos com trajes tíPicos,
porém com desenvoltura ocidental, falando, além do ârabe, o inglês. e outras
línguas européias. Constatanlos, aos poucos, que a cúPula adffiinistrativa é
constituída de diplomados nas universidades da Europa e Estados Unidos.
Seguimos em luxuosos carros por modernas avenidas para um dos hotéis
de cinco estrelas, onde todo o conforto é oferecido ao hóspede. Logo, ao indagarmos, fomos surpreendidos ao saber que nas cidades sauditas, como ocorre no Japão, as ruas não têm nome, as casas, númerOs, porém- o- tráfego é
fácil nas novas cidades e cartas, telegramas, carros e as pessoas em movimento não se perdem. A cidade está edificada frente ao mar e no início do deserto,
do mundo de areia. Não fãlta água, pois grandes reservatórios lagos se formaram, e ainda intenso é o aproveitamento da água do mar, completamente
dessalinizada.
Em todas as principais cidades que visitamOs, todas de mais de 1 milhão
de habitantes, encontramos luz farta, serviços telefônicÕs e de correios perfeitos, sempre tudo novo e modernas as construções. Outra novjdadç. da Arábia
Saudita: todas as cidades, em todo o extenso país de 2 milhões e duzentos mil
quilômetros quadrados, é hoje de território com intenso movime~to comercial e turisiico: Aí funcionou a sàbedoriã comen::ial oriental do árabe. Tendo
o Estado, crescido em poucos anos de 6 milhões para cerca de 12 milhões de
habitantes e renda das maiores do Globo, deliberou a administração, medidas ''sui generis" na busca do desenvolvimento e de atrair o estrani_ejro. O segredo constitUi em não se cObrã.i quaisquer impostos, taxas, do comércio, da
indústria, dos proprietáriOs- urbano ou rural- resultando num livre comérciO, que transformou· o país em um Porto Franco. -0 resultad9 é a existência
de um comércio intenso, em uma nação, onde- tudo. se vende e compra, das u~
tilidades mais sofistkádas, da EurOpa, do Japão, da América do Norte, enfim
de eletrônTca:S a máquinas, tecidos, tapetes, ouro, etc. Tudo que se busque a
preços atrativos. Parece, ouvi contar, que seguerri a teoria rilílenar de espertos
Árabes que diziam que '"para Crescer, enricftlecer e ganhar 100 é necessário
começar dando 99". Hoje, a movimentação nas· cidades sauditas é iritensa,
com comércio que surpreende o visitante. Crescerri is dd:ide.S,"CiicuJam.liVres
as moedas fortes, com iniciatiVa privada atuando, disputando, const~uindo imóveis, indústi'1as e emprei:ilCfimerúOs. A realidade é que tudo foi possível
graças à renda imensa do petróleo que garante as despesas do Estado e os planos de desenvolvimento do Governo e, a iniciativa privã.da, ajudada, sem impostos a iiiTCTar··a vida comercial e industrial que se implantou.
Procuramos dizer um p·ouco do que ocorreu e ocorre no País Saudita
com a execução dos três planos qUinqUnais, dois já colnpletados e ·o terceiro
cõrihiCiiTlcnto é interessante ofúece algumas "observàções
em execução.
para nós que temos, no nosso continente brasileiro, um mundo a- construir
nos vazios de Goiás, Mato Grosso e da Amazônia.

e

o

e·

A NAÇÃO E O ESTADO
É a Região da Arábia Salldità habitada há fnilênios, e hoje sua popU~
lação busca a vida moderna, sem desejar perder suas origens e tradições. Ocupa quatro quintos, 2.240.000 km 2 da Península Arábica, o rico solo de petróleo.
Longos anos viveram nômades e esquecidos os povos destas terras do deserto. Grupos estrangeiros começaram com o advento do petróleo ªinvadir
as terras, até que surgia um Hder guerreiro forte, que uniu sob um só governo
todos os grupos nômades espalhados, autónomos, e formou o atual Estado.
A História do Reino co.rneçou em 1902.
Naquele ano um líder dominou e libertou Riyadh, a capital do Estado,
das mãos dos Rachidistas. Mais tarde, em 1926, Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Bin Faiçal AI Saud. unificou as cinco regiões do País, usando a força e a
•
persuasão. Em 1932 conStituiu-se o -Reino da Arábia S~n.~:dita.
O fundador dõ Reino,· Abdul Aziz, organizou o Estado dentro de um sistema, que, permitindo reformas administrativas básicas, obriga-_se, no entanto, à disciplina, à supremacia da Jurisprudência Islâmica. O poder absoluto
de que estão investidos o Rei o os Príncipes deriva sua legitimidade do cum~
primento zeloso das leis cerâmicas e do dever. de defender os valores cult~rais
Islâmicos. Em Síntese, o. Rei tem o poder absoluto, porém, não o consideram
ditador, pois submete seu poder aos princípÍ()S do Alcorão e às decisões do
Conselho Superior de Chefes.
Há detalhes no entanto a contar. Os mais velhos informam, lembrando a
habilidade do fundador do Reino. que este, para cOfis.olidar O País, tev~ _a_ sabedoria de solicitar a cada chefe, líder tribal, uma filha para esposa; assim,
casou-se com 16 jovens, teve numerosos filhos e pode gOvernar com apoio

amplo. Acredita-se que a base do poder real consolidou-se e consoJlda-se mediante o inteligente sistema e, mais, que a sucessão do poder deve obedecer a
um pacto acordado entre os numerosos filhos de Abdul Aziz, dos quais 34 vivos antes da morte. do Rei. O trono, acredita~se, é transmitido pelo critério de
antigüidade.
Observa-se, com a evolução do reino, medidas progressistas, o estabelecimento de "Planos Qüinqüenais de Desenvolvimento",já estando no terceiro e que o atual Rei, Khaled procura alargar sua base política buscando mais
apoio, determinando a criação de um Conselho Consultivo, integrado de anciãos e chefes tribais beduínos, assim, dividindo com os Príncipes-Ministros
as responsabilidad~s _dªs decisões.
É iniefessante informar que hoje a moderna cidade de Riyadh é a Capital
política d9 País. MECA, no entanto, é a capital espiritual, nela está a .. Mesquita Sagrada", em cujo centro situa-s.e a Caaba (Casa ~e Deus}, para onde,
cada dia, cinco vezes voltam-se os muçulmanos em cinco preces. Essa cidade
dá à Arábia Saudita uma posição especial no mundo árabe, a de guardiã da
cidade sagrada - MECA.
120 B!LHOES DE DÓLARES/ANO
lyluitos procuram saber o que fazem os sauditas com os bilhões de dólares que recebem pela venda de seu petróleo. A_s notícias são contraditórias, e
chegam os inimigos do País até a cÜvtJ.Igar que desperdiçam, gastam inutilmente, sem objetivp, Os recursoS. Isso buscamos conhecer.
Lemos, assim, as críticas e as exposições dos órgãos do Governo. Visita~
mos os quatro pontos principais em tOda extensão do território.
No ano de 1981, o produto interno bruto foi altíssimo, sendo a renda per
CO.jJita de cerca de 14 mil dólares, assim, das maiores do mundo. As exportações a!ca,nçaraJ1?. ~erca de 120 bilhões de dólares, 99 por cento de petróleo.
As Íl!lPO.~tações devem somar 40 bilhões de dólares, de bens de produção,
consumo e alimentos, sendo os principais fornecedores os Estados Unidos,
Japão, Coréia e países da Europa Oi-í"ental; o Brasil ainda pouco participa.
É interessante observar, a Ãrábia Saudita exporta cerca de 50 por cento
.c!Q petróleo do mundo árabe, no valor de 120 bilhões que citamos, e só tem 12
nlilhões de habitantes. O Brasil, com 120 milhões de habitantes, só consegue,
ainda, e com e~forç9, exportar 25" bilhõ.es de dólares.
b que ouvimos e verificamos dos Ministros, dos administradores, normalmente Príncipes e homens bem formados, quase todos com cursos superiores, feitos nas universidades dos Estados Unidos e Europa, deles ouvimos
_n_~tícias dos planos e projetes e receb._emos relatórios, documentos do que estão realizando e procurando realizar. t: ambicioso o programa de niodernização do Pais .. Tudo, não escondem, com a colaboração dos Estados Unidos
e outros países ocidentais. Preocupam-s~. no entanto, afirmam, em preservar
os valores traçlicioriais d~_seu povo, e os corãmicos.
Tivemos facilidades de visitar o P~ís e ver as realizações no setor Educação, as estruturas de base, a formação Industrial, a Assistencial e de Saúde,
Transportes e Energia.
A realidade é que o País é um imenso canteiro de obras, de construções,
que em síntese procuramos descrever.
Sentimõs claramente, nos contatos, o que pensam os que dirigem o Pais;
os Príncipes, qL~:e em maioria são ?S ministros ~_governadores. Toda a equipe
dirigente tem consciência da necessidade de usar os recursos na preparação
do futuro, pois sabem que o petróleo, como os minérios, acaba.
PLANOS E REALIZAÇÕES
Cidades novas nascem na Arábia Saudita. Três das grandes que visitamos nos lembraram Brasília, com as construções, traçados modernos, os centros comerciais, as avenidas largas, muita luz, hotéis e aeroportos da melhor
categoria. Enfim, cidades de mais de um milhão de habitantes surpreendem,
?ois, apesar de colocadas sobre o deserto, já se apresentam arborizadas, com
Jardins, abundância de água, cinturão de aldeias com agricultura leve, tudo
em região eminentemente árida. Riyadh, a capital, é central, Jiddah, a segun~
da em tamanho, é antiga, porêm renovada e já é o mais importante porto do
Mar Vermelho, com intenso comércio e instalação de indústrias. Estas cidades utilizam acentuadamente água dessalinizada e nelas e no país plantam-se
milhões de árvores cada ano.
As construções de imóveis se intensificam, a princípio-só pelo Governo,
hoje, como em Brasília, pelos particulares.
A educação está entre as prioridades. Há escolas para todos, gratuitas e
bem implantadas, do nível primário até,o universitário. Destacam e illfor~
mam que, hoje, Cerca de
mil jovens sauditas estudam no exterior, esse um
dos pontos admiráveis do edue<!cional. De outra parte, felicitam-se por ter 6
universidades, e colaborar com os outros países, mantendo cerca de 75 por
cento não-sauditas com bolsas de estudo.

so·
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Orgulham-se de s1,1a grande "Universidade do P.etróleo e _Minérios", das
melhores do Oriente Médio, uma pequena cidade, muito freqUentada, inclusive por alunos de 52 outros países. Inúmeros são os cursos que_ se relaci9nam
com o aproveitamento do petróleo: administração de empresas, Os setores
físico-quím(cos, os sofisticados de engenharia, os de_eletrônica, comunicaÇão,
projetes, cletricidades c máquinas, pesquisas gctais e_de solos. Mas cuida a Universidade de outras áreas, como construções eSpedalizadas, línguas, preparação física, social c moral dos jovens. A grande unidade escolar impressionou os parlamentares brasileiros visitantes, a ponto de o Senador Gilvan Rocha, que é professor universitário, mostrar interes-se e· perguiff.ãr cOrno cOlocar
alunQS. bolsistas do Brasil (naturalmente pensou em Sergipe), o que lhe foi facilitado e, também o mesmo oferecimento estendido a alunos do nosso SENA I, ou à PETROBRÁS, o que procuraremos transmitir:
PROBLEMAS
Problemas poderão surgir face à educação da juventude. Nero tudo, assiro, são flores no país dos sauditas, problemas do momento e futuros devem
preocupá-los. Quando falamos da educação dos jovens e de 80.000 estudando
no exterior, das reformas, da modernização das cidades_ e da inciu§.trialização,
da adaptação de urna nação de costumes tradicionãfS aos do novo mundo, e
ainda, observamos o país de doze mllhões de habitantes já t!r dois milhões de
estrangeiros em seu convívio, não pOdemos deixar de pensar em problemas,
em choques possíveis. Dísso, sentimos, devem esta} cõnsderites os sauditas.
O piíS-procura viver -com suas tradições, comsetüfi::ostlirhes, -com a força
de sua religião. De outra parte, some-se a posição do jovern;a da mulher saudita que estuda em regiões tão diversas da do mundo ocidental, e que na Arábia é mulher de véu, não particiPante, distante, a mUlher do lar apenas, e a
serviço do homem. São problemas.
Vejamos, com o andar dos dias, do tempo, os efeitos, as reações e confiemos na_ sabedoria do árabe. Eles estão vencendO a sua adªptação _n~ for-_
mação das cidades; no setor industrial, no militar, nos científiCOs: Esperemos
corno resolverão o problema da juventUde e da mulh_er, que volta com conhecimentos da vida ocidental, influenciadas_ e educadas no convívio com europeus e o povo da América. Qual será a r~ção dos jovens? Este um problema
que não indagamos.
Pensamos, como se sentirão as jovens que estudam, que cOnvivem com
as ocidentais. Aspectos que não indagamos.
Na Arábia a jovem é educada·nos princípios-de Seu povo e religião. Na
Arábia a mulher ê o passado. Ora, os jovef)S gostam de acompanhar a evolução. E as mulheres árabes, será que não observam as do ocideiite~ As deste
lado do mundo! Que votam, opinam, participam de todos os problemas, São
dirigenteS de Estados, Ministros.
No SETOR SAÚDE, "The King Faiçal Medical City" é o destaque.
É urna imensa casa de_ saúde, construída obedecendo a todos os rçqujsitos modernos, sob a orientação de profissionais dos Estados Unidos e Europa. Atende a quase todos os setores mêdicos, com instalaÇões para pesquisas,
exames, que reputam dos mais modernos. ProfissiOnais do exterior colaboram, sempre acompanhados dos médicos sauditas. Tem capacidade para milhares de doentes e dá assistência gratuita a_ pacientes oriundos de todo país,
quando nas demais cidades os recursos médicos_nãº----São .bastantes. Com esta
visita objetivaram nos dar a média dos cuidados e çl.os _esforços çi.Q país no seto r de saúde, em benefício do povo de toda a nação. O Hospital, apesar de já
ter sete anos de funcionamento, dá o aspecto de recém-acabado, tal o cuidado, o asseio, a higiene que recebe, Fomos informados de que boas instalações
hospitalares _cobrem todo o país, assim, chegando a assistência quase gratuita
a todo o povo~

a

INDÚSTRIAS
Indústrias na Arábia Saudita objetivam a busca da libe~tação da d~pen
dência do petróleo. Os _saudita..s. _sabem que há 15 anos, das reservas de petrólep de 305- bilhões de barri.s, 17% a_ eles pertenciam. Sabem que, dos quase
700 bilhões de barris de hoje, cabe aos sauditas 25%. Mas sabem os dirigente~
do país ãrabe que o petróleo acabará um dia, iomo todos os minérios. E, iSso
devemos nós do Brasil estar sempre atentos, o ferro, a bauxita_, o cobre, o
manganês, e todos os minerais têm seus dias de vida contados,_ acabarão urn
dia.
Conscientes disso, os sauditas, com a _renda do petróleo, partem para
formar um parque industrial em seu Pafs. Nos_ mostr;:\ram seus projetas em
execução e_nos levaram a visitar o mais gigantescO COmplexo industrial de Jubail, na Costa do Golfo_ Arábico.
. _
_
__
Uma vaga idéia da realização: só os trabalhoS: _de preparação da área estão custando. 250 milhões de d_ólares. O projeto irá à bilhões de dólares e terã
uma usina coletora de gâs, várias indústrias petroquímiéas e de fertilizantes,

duas refinarias de petróleo,- três petroquímicas, uma fundição de alumínio,
uma de ferro e aço.
Nas proximidades deste complexo, em Oammam, constroem mais fábricas de cimeoto e usinas para produção de amõnia. Outras indústrias Se instalam, quase todas privadas e com o apoio do governo. A adminístração, ainda,
no atual plano qUinqíienal, destina 17 bilhões de--dólares p'ara investimento de
indústrias privad'as, assitn:~ por todo o paíS avança a industrialização. Este o
retrato, que diz do anseio de criar fontes alterna.tivas que preparam o futuro e
liberem q p~ís"'aqs põUCos -dri, -d-ependéncia s~ do p~tróleo.
PORTOS
Portos e aeroportos estão entre as realizações que os sauditas mostram
com satisfação ao vis'itã:nte. OS aeroportos sã-o da melhro categoria, amplos,
modernos, funciOnaiS:,- autênticos cartõ~· çle visita aos que chegam. às terras
do deserto, que começam a ser conquistadas pela técnica moderna, nelas
construindo-se belas cidades, servidas por água, das poucas fontes, e do mar,
dessalinizadas, e assim, permitindo o crescimento de jardins, de milhões de
árvores, e do desenvolvimento.
·
Portos são portas abertas ao desenvolvimento. No país saudita conhecemos mais de um, e alargamos nossa visita ao d:ã. cidade de Dammam. Foi-nos
dito que iríamOs conhecer um dos portos mais modernos do mundo, com as
mais sofisticadas facilidades à utUização_. E o confirmamos.
.Afir_maram ser .amplo, moderno e completo para todos os tipos de cargas_,_ e como_ os melbÕ-res da Europa e dos Estados Unidos. Obedece a projetas
que ganhou concorrência disputada pelos maiores técncios de grupos de engenharia do mundo. Ê imenso, com quase uma dezena de cais. São grupos
preparados para o manuseio çle carga geral, como o que há de melhor em
Containers, rampas de movimento de cargas e çle_sçargas. Cais para cereais
outro para cimento, _de_ que já são produtores, sendo as operações executadas
pneumaticamente e, até podendo ser embarcadus a granel ou ensacados para
o transporte terrestre __ ou ferroviário. Cais para çmbarque de adubos de produção local. Enfim, tudo funcional, mecanizado. As informações, deste porto, são que os terminais têm uma média de descarga e movimentação que está
entre as mais elevadas do mundo.
Depois desta visita às cidades portuárias, voamos quatro horas, alcançamos o c_entro montanhoso do país, e sentimos_ o clima, na época, frio e saudã-vel.--das montanhas, onde_ cidades se renovam, como ãreas de culturas, de
plantação e de recreio, como ocorre com nossa região das. serras de Petrópolis, TeresópQlis e todo a nossa ·agradável região serrana.
NOTAS FINAIS
Concllifmos nossas o.bs~rvaçõ_es, que oferecemos aos que nos lêem.
Nossa viagem foi originada de convite do Governo Saudita a Senadores
e Deputados. Objetivou uma melhor aproximação entre dois povos, possuidores de riqueza~ dív~rsªs, povos <,!istantes, porém próximos pelo mesmo sentimento de cordialidade, progresso e paz entre as nações. O Saudita bu.sca o
desenvolvimento, a harmonia com seus vizinhos e todo o mundo e prepara o
~eu p~ís p[1ra que seus habitantes tenham um futuro melhor.
_
A Arábia Saudita cresceu. no Cenái-iQ-liliún'UciOnal us-ando- o poder de
suas enormes reservas petrolíferas e, mesmo com seu regime "tradidonalis~
ta", ~CO). COOsesuido_ a_Ç,O!l}_p[een_s_ão dos demais pOVOS fi_ra~es, ~~Uando busca
solucionar as divisões enrre nações vizinhas e.neutralizilr a posição dos Estados Unidos da América, Japão e Europa nas disputas entre Árabes, Pilestinos e Israel.
_C_om as grandes reservas de recursos re_sÜltantes do petróleo, buscam os
saudit<.is orienta-r seu pais no sentido do desenvolvimento industrial e comercial e _paralelamente colaborar, auxiliar paíse-s de menores possibilidades da
área islâmica e mesmo de outras regiõeS, com isSO conquistando amizades.
Há entre _os dirigentes sauditas um inteligente esforço, em preparar o
País para não ficar dependente só do petróleo. Buscam na indústria, no comércio, na- agricUltura e- na preparação cultural e_ técnica do seu povo, elementos futuros de desenvol_vimento.
H~ o drama das gue-rras.entre Ós vizinhos~ a disputa Árabe--Israel, a política eXpansionista russa. agora preocupando, a invasão do Afeganistão, como
elementos de permanente inquietação e atê de temor para o regime e o povo
sauditas.
A realidade ê que a Arábia Saudita busca a tranquilidade e, assim, habil~
mente, procura consolidar o· "'Coitselho de Cooperação -entre OS países do
golfo, objetivando planos de segurança. De outra pa:Tte conserva com os Estados Unidos da América um relacionamento bem acentuado, tudo no sentia
dç assegurar uma melhor defesa da PenínsUla Arãbica;
As relações-do "Brasf! COm o mundo árabe~ comO' Coni os demais, graças à
política orientada pelo noiSo GoVerno é bastante boa. Com os sauditas, as relações_ ~iplomáticas, iÕTCia-das em 1968, iliteriSiti'carn-se, cóm os-con(atOs, as

684 Quarta-feira 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

ae

trocas de visitas
autoridades, de homens de empresas e o estabelecimento
de acordos de cooperação econômica e técniCa.
Na nossa visita ao país do mundo -árabe, como a outros, objetivamos
melhor nos conhecer, para melhor poder colaborar e buscar o progresso e a
paz para os nossos povos.

O Sr. Gastão- Müller- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. GABRIÊL HERMES- Ouço V. Ex•
O Sr. Gastão Müller ....::. Senador Gabriel Hermes, estou ouvindo com
muita atenção seu pronunciamento. V. Ex' tem uma capacidade admirável de
narrar sem se confundir, desenvolvendo uma história bem íntelegível, de
modo que estou vendo o mundo da Arábia Saudita. No entanto~ hã uma pergunta que está no ar: afinal, lá é uma democracia ou é Uma ditadura do AI-:
coarão? Qual é o sistema político da Arábia Saudita? V. Ex!- rodeou, como se
diz na gíria, lá em Mato Grosso, rodeou o toco quanto ao assunto, mas não
declarou. É a ditadura do rei baseada nos princípios do Alcoorão ou é uma
democracia baseada nos princípios do Alcoorão?

O SR. GABRIEL HERMES- Meu caro Colega, de todos os reinados
que ainda existem no mundo, talvez, o da Arãbia Saudita seja _um sui generis,
único em sua CónS:t'itUiçâo.
··· ·
·
·
A Arábia Saudita nasceu das sementes mais primitivas, digamos assim,
de um povo que vivia nômade-. ESse rei, para n-ao Ser considerado um ditador
- fazem questão de frisâ-lo --procurou entregar-se, colocando abaixo da
Lei Suprema para seu povo, o· Alcoorã.o, o Islamismo. Ainda, criaram-se alguns conselhos, de chefes, dos mais velhos, a que submete os seus a tos o próprio rei, tudo com o poder de decisão mais abaixo do podei do Islã. Essa a
maneira para que ·não se possa dizer que é uma ditatura. A verdade é que é
'um povo novo lutando para se consolidar e criar uma posição independente
no Mundo. f: um reino islâmico bastante diflcil para outros- PoVos efitender.
Vejamos no· que se refere, por exemplo,- ao problema, difícil das mulheres. No nosso mundo, as mulheres já têm quase todas ap suas dimensões e direitos definidos. Vejamos como aquele mundo é o oposto. É um sistema e
mundo que nos surpreende. E perguntamos como serâ o amanhã desses 80
mil rapazes e moças que estão estudando na Europa e nos Estados Unidos,
vendo o sistema e os hábitos desses povos? Na A-~~bi~, a mulher é o passado.
Ora, os jovens gostam de aco-mpanhar a evolução. Assim, será. que não observam o Ocidente, este lado do Mundo, em que as mulheres opinam, participam de todos os problemas. to mundo deles e dei apenas o retrato. Há um
esforço do povo saudita preocupado em se modernizar, sem perder as suas
origens.
São pontos para a nossa reflexão. Dei meu depoimento, cumpri o meu
dever para com o Senado. Agradeço a atenção dos Srs. Senadores. (Muito

bem! Palmas.)
ATO DO PRESIDENTE N• 9, DE 1982
O Presidente do Senado Federal, no uso das· atribuições que lhe conferem os artigos 52, iterh 38, e 97, inciso IV do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n• 932/82/5,
Resolve aposentar, por invalidez, Justino Lira Mendes, Inspetor de Segurança Legislativa, Cl3sse "única'\ Referência NS-15, do Quadfo Perma-

nente do Senado Federal, n.os ter.mos dos artigos 101, inciso I e 102, inciso I.
alínea "b" da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados
coln os artigos 403, inciso III,§ 29, 404, inciso III e 392, § 4"' da Resolução n9
58, de 1972, cqrii proveiltos integrais acrescidos da Gratificação de Nível Su-perior amparado pela Lei n• 1.050, de 1950 e Decreto-lei n• 1.709, de !979,
bem c·omo a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito,
conforme dispõe o artigo 3"' da lei n"' 5.903, de 1973 e artigo lO da Lei n"'4.345,
de 1964.
Senado Federal, 23 de março de 1982. - Senador Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federa!.
ATO DO PRESIDENTE N' 10, 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 Comissã.o
Diret0ra-n92,-âe 4 de abril de 1973, ·e tendo em vista o que consta do Processo
n• 00909/82/3,
Resohle. aposentar _Niron Siqueir~ da-Silva, Técnico Legislativo, Classe
Especial, Código SF-AL,NS·OI_l, Refeyência NS-25, do Quadro Permanente
do Sen~do Federal, com base nos artigos)Ot, inciso III e 102, inciso I, ·alínea
"a" d~ Co[lSiítui,ãci dorR.~públicâ. Federativa -do Brasii, combinadOS com os
arÍ(gos 403, incis-o II, 404, inciso I e 392, § 4o da Resolução SF no 58, de 1972 e
artigo 405;" iriciso IV da me.sma Resolução alterada pela Resolução SF n"' 21,
de 1980, com vencimentos integi'ais acrescidos de 20% e a gratificação adido- na! por tempo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 3"' da Lei n"'
5.90}, de 1973 e artigo 10 da Lei n• 4.345, de 1964, bem como a incorporação
da Gratificação de N'ívei Superior-, conforffie estabelece o artigo 79 da Reso~
lução SF n9 21!. de 1980, observando-se o disposto no artigo 102, § 2"' da Constituição ..

Senado Federal, 23 de março de 1982. Presidente do Senado FederaL

Senador Jarbas Passarinho,

ATO DO PRESIDENTE N' 11, DE I982
O Presídent~ do Senado federal .. _no uso de suas atribuições regimentais
e coili baSe na delegação de competência Contida no Ato n9 2, de 1973, revigOrada pelo Ato n9 2, de 1981, ambos da ComisSão Diretora, considerando a
absoluta necessidade do se_r_yiço de~o~strada p~lo Diretor da Subs"ecretaria
de Assistêncía.Médica e Social (SAMS), reconhecida pela Comissão Diretora
em ·sua 2• Reunião Oidinária, reali.Zadã a 18 de março de 1982, e à vista docaráter de emergência de- que· se reveSte a sítüação,
.
Resolve:
19) Autorizar a contratação, pelo prazo determinado de onze (II) me·
ses, p~ra lotação e serviç_os _em suas especialidades na Subsecretaria de Assisw
tência Médica e Social (SAMS), de_q-uatro (04) enfermeiros, onze (11) auxiliares de eOfermagem, sete (07) telefonistas, sete (Q7) atendente~, sete (07) r_ecep·
ciOnistas, seis (06) motOristas e quatro {04) contínuos, com os salários ~pec;:i
fiCados n3. tabela eritregtie aO Drretor-Geral pelo Presidente do Senado.
29) O Senhor Segundo Vice-Presideilte indicará os nOmes das pessoas
selecionadas ao S-enhor Diretor-Geral, para a devida contratação.
Senado Federal, 23 ·de março de 1982. - Senador Jarbas Passarinho,
Presidente.

ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a proposta de emenda à
Constituição n9 83, de 1981, que ''restabelece eleições diretas para
prefeitos dos municípios que especifica, cria a representação política
do Distrito Federal e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALiZADA
EM 2 DE MARÇO DE !982
Aos dois dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezessete horas e trinta minutos, na Sala de ReuniõeS da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, João Lúcio, almir Pinto, Moacyr Dalla, José Lins, Henrique Saritillo, Affonso Camargo e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Nilson Gibson e
Congresso Nacional, inEpitâcio Cafeteira,- reúne-se a Comissão
cumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9
83~ de 1981, que HRestabelece eleições diretas para prefeitos dos municípios

MiSta:-ao·

que especifica, cria· a representaÇão pOlítica do Distrito Federal e dá outras
providências".
De.ixam de comparecer, por motivo jusilficado, Os _Senhores Senadores
Jorge Kalume, Itamar Franco, Mauro Benevides, Franco Montoro e Deputaw
dos Antônio Pontes, Hélio Campos, Jorge Uequed, Dei Basco Amaral, Renato Azeredo e Caio Pompeu.
De· acordo_com_ o que preceitua o Regirri.ento Comum, aSSUme a Prisidência, eventualmente, o Senhor Senã.dor Bernardino Viana que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo -reginierital, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Bernardino Viana convida o Senhor Senador Affonso Camargo pa:ra funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-Se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Epitâclo Cafeteira ...........:: ...... ~ ......•... 12 votos

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã~ II)

Março de 1981
Para Vice-Presidente:

Deputado Nilson Gibson ................ :. : ............ lO votos
Deputado Isaac Newton ................-. ~-- .... ~ ......... 02 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~ Presidente, os
Senhores Deputados Epitâcio- Cafeteira e Nilson Gibson.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Epitácio Cafeteira agradece, em nome do Senhor Deputado Nilson Gibson e no seu próprio, a honra
com que foram distirigü"idos e designa o Senhor Senador Almir Pinto para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à publicacão.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei nQ
29, de 1981-(CN), que "autoriza a Alienação de ações e direitos de
capital, de propriedade da União, em empresas privadas e dá outras
providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 2 DE MARÇO DE 1982
Aos dois dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Fi_nanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Gãbriel Hermes, Octávio Cãi'doso,
JoséLins, Jutahy Magalhães, Almir Pinto, Marti~_s_ Filho, Leite Chaves, José
Fragelli e Deputados Jairo Magalhães, lgo Losso, Antônio PonteS e FeliPe
Penna, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de
examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 29, de 1981-(CN), que
~·autoriza a alienação de ações e direitos de capital, de propriedade da União,
em empresas priVadas e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Roberto Saturnino, José Richa, Pedro Simon, José Fragelli e Deputados Josias Leite, Honorato·Vianna, Fernando Magalhães, Hélio Duque, Flãvio
Chaves, Luiz Baptista e Mãrio Stamm.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, qtie declara instalada
a COmissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice.J2'residente da Comissão.
Distribuídas as células, o Senhor Senador Almir Pinto conVida o Senhor Deputado Antônio Pontes para funcionar como escfU1ii13.dor.
Procedida a eleiçãO, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Felippe Penna .................... ·~.... II votos
Em branco . .. . . .. . . .. . .. . • . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . • OI yoto
Para

Vice~Presidente:

Deputado lgo Lasso ............ , .. ~~~ ~·. -·-·. -· ·- 10 votos
Em branco ........... -. ~ .....•.. ~ •....•.... ·--A ~ . 02 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~ Presidente, os
Senhores Deputados Felippe Penna e Igo Losso.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Felippe Penna agradece,
em nome do Senhor Deputado lgo Losso e no seu próprio, a hon~a com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Gabriel Hermes para relatar
o Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Martinho José dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, serã assinada pelo Presidente, demais membros da Comissão
e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 1,
de 1982-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica
haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara nQ 94 Corilplementar, que "estabelece normas gerais a serem adotadas na
Organização do Ministério Público Estadual".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 4 DE MARÇO DE 1982
Aos quatro dias do mês de março do ano_ mil novecentos e oitenta e dois,
às dezessete horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Se.oadur.es Murilo Badaró, Nels_on_Ç;t!-
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neiro e Deputados Nelson Morro, Wildy Vianna e Pimenta da Veiga, reúnese a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir
relatóriO sobre a Mensagem nv I, de 1982-CN, pela qual o Senhor Presidente
da R.epúbHca, comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1981-Complernentar, que "estabelece norma_s gerais a serem
adotadas na organização do Ministério Público Estadual".
Deixa de comparecer, por motivo justificado o Senhor Senador Hugo
Ramos.
De_acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Nelson Carneiro, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispostiivo regimeiltal,-- o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder_: a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Nelson Carneiro convida o Senhor
Deputado Wildy Vianna para funcíonar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Nelson Carneiro .......................-.... , .. 05 votos
Em branco ... -. ........... --·- ............ ·..........• -.. 01 voto
Para Vice-Presidente:
Senador Murilo Badaró

............................... 05 votos

Em branco ·····-·····~·······~--~················~···- 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Nelson Carneiro e Murilo Badaró.
Continuando o Senhor Senador Nelson Carneiro agradece, em nome do
Senhor Senador Murilo Badaró e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Nelson Morro para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar eu,
Mauro Lopes de Sâ, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de Estudo e parecer sobre a Mensagem n'? 110, de
1981-(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto--lei n9 1.885, de 29 de
setembro de 1981, que "Eleva o adicional do Imposto de Renda de que
trata o § 2• do artigo I • do Decreto-lei n• I.704, de 23 de outubro de
1979, para as instituições que relaciona".
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 4 DE MARÇO DE 1982
Aos quatro dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e
do~, às dezessete horas e trinta minutos; na Sala da Comissão de Finanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Martins Filho, João Lúcio, Moacyr Dalla, Roberto Saturnino, Affonso Camargo e Deputados Honorato Vianna, Navarro Vieira Filho, Athiê
Collry, Walter Silva e Alfredo Marques, reune-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• II O, de 1981-(CN), do Senhor
Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o
texto do Decreto~ lei n9 1.885, de 29 de setembro de 1981, que ''Eleva o adicio~
nal do Imposto de Renda de que trata o § 2• do artigo I• do De<reto-lei n•
1.704, de 23 de outubro de 1979, para as instituições que relacionan.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, Pedro Simon, Henrique Santillo, José Richa e Deputados
Josias Leite, Jairq Magalhães, Josê: Mendonça Bezerra, Antônio Pontes e Ail'Oh~ios.
-·
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor VicePresidente, Senador Passos Pôrto, no exercício da Presidência, que solicita,
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que,
logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Athiê Coury, (J_ue emite parecer faVórâvel à Mensagem nQ 110, de 1981(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e yotação, é o Parecer api'ovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerrawse a reunião, e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 'da C6ffiisão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, serâ assinada pel()SenhOiPre"sidente, demais membros
da Comissão e irâ à publicação.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

686 Quarta-feira 24

COMISSÃGMI!>TA
Incumbida de examinar e emHr parecer sobre as propostas de
emenda à Constituição n9s 1 e 2, de i982, que "'dá-o-Dova redação ao
artigo 206 e seus parágrafos da Constituição federal".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÂO);"-RÉALIZÁDA
EM 9 DE MARÇO DE 1982
Aos nove dias do mês de março do
de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede-.
ral, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Martins Filho, Aloysio
Chaves, Jutahy Magalhães, Gabriel Hc:rmes, Mauro Benevides, Cunha Li_ma
e Deputados Josias Leite, Marcelo Linh~res, Isaac Newton, Ruy Côdo, João
Linhares e Lãzaro de Carvalho, reúne-.se a Coriüssào Mista do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n9s I e 2, de 1982, que "dãO itova redação ao artiso
206 e seus parágrafos da Con_stituição Federal".
Deíxam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Jorge Kalume, Nelson Carneiro, Paulo Brossard, Evelâsio Vieira e Deputados Júlio Martins, Paulo Guerra, Parente Frota, Pimenta- da Veiga e João
Gilberto.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comuiri, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, qUe declara Instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, -o Senhor- Presidente f:sclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da ComiSsão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado João Unhares para funciónafocomo escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o segUinte reSUltadO: --

ano

Para Presidente:
Senador Mauro Benevides ........_....... -... -....• -··· .... -~ 12 votos
Senador Nelson Carneiro .... -..
~
-~
-~ÕÍ votO
Para Vice-Presidente:
Senador Moacyr Dali a ........
-.-~.-·
~-· 12 votos
Senador Martins Filho ..................••...••........ 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Mauro Benevides e Moacyr Dalla.
Assumindo a Presidência o Senhor Senadoi- Mãuro Bênevides agradece,
em nome do Senhor Senador Moacyr Dalla e no seu própiió, a honra cÕm
que foram ·distinguidos e designa o Senhor Deptitãdo Marcelo Unhares para
relatar as Propostas.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião' e,- para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão, e irá à publicação.
A
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nQ 78, de 1981, que "Cria a Procuradoria~
Geral do Povo, órgão constitucional destinado à fiscalizãção dos Atos
do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, à investigação das violações à lei e à preservação dos direitos fundamentais do
cidadão''.

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 4 DE MARÇO DE 1982
Aos quatro dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Aloysio Chaves, Gabiel Hermes, Almir Pinto, João Lúcio, Lázaro Barboza, Humberto Lucena,
Roberto Saturnino, Mauro Benevides, José Fragelli e Deputados Gomes da
Silva e José Alves, reúne-se a ComiSsão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n,., 78, de 1981, que "Cria a Procuradoria-Geral do Povo, órgão constitucional destinado à fiscalização dos a tos do Poder Executivo, inclusive os da
administraÇão indireta, à investigação das violações à lei e à preservação dos
direitos fundamentais do cidadão''.
Deixiin de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Raimundo Parente e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Ricardo Fiuza,
João Arruda, Nivaldo l<.ruger, Adhemar Santillo, Alberto Goldman, Arnaldo Schmitt e Jorge Vargas.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Lázaro Barboza, que solicita, nos termos regimentais, adispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.

Em Seguida, o senhor Presidente concede a palavra ao Relator, senhof
Deputado José Alves, que emite parecer favorável à Proposta de Emenda- à
Constituição n'i' 78, de 1981, na form:i apresentada.
Posto em discussão e votação, i: o parecer aprovado, com voto vencido
do Senhor Senador Aloysio -Chaves.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio éarvalho Rocha; AsSistente da COmissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicaçãO.
COMISSÃO JÚISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n"'
1, de 1982-CN, que "Alte_ra a Lei n'i' 5.919, de 17 de setembro de
1973, para autorizar o Poder Executivo a transferir o controle acionário de empresas subsidiárias da Siderurgia Brasileira S/A -SI~
DERBRÁS e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 9 DE MARÇO OE 1982
Aos nove dias do mês de março çio ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis hora e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de
Finanças, no Senadc;iFederal, presentes os Senhores Senadores Murilo Bada-- ró, Jorge -~alume, B-ernárdino Viana, Aderb:al Jurema, Jutahy Magalhães,
Octávio Caidoso, Roberto Saturnino, AgenorMã.ria, Henrique Santillo_e Affopso cã.ffiaig~ e DePu-!ados JOsià~ ~eiie~-Çard9so de Almeida e Darcilio Ayres, reúne-se a Conlis-s~O Mís_ta do -COngresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parec<:r sobre o P~ojeto de -Le1 n91, de 1982-CN, que ,.Altera a
Lei n'i' 5.919, de_ I_? de s-etembro de 1973, par':' autor~zar o Pode_r_ExecutiVo _a
transferir o _2ontrole ación~rio de ~mpresª~ subsidiárias da Siderurgia Brasileira S/A - -SIDERBRÃS e dâ outras providências".
Deixam- de cumpareCer, por motivo justifiCado, os Senhores Deputados
Paulino Cí_fero, Antonio Ferreira, Cláudio- Stra~&urger, · Robêrto Freire,
Fued Dib, Ralph Biasi, Oswaldo Lima eArnaldo Schmitt.
De acordo com- o que-PieCeitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Sena4or ~elson Carneiro,-que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo rCgiihen.tal, o Sênhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Dístdbuídas às cédulas, o Senhor Senador Nelson Carneiro convida o Senhor
Deputado Darcílio Ayres para funcionar como escrutinador.
Procediâa-a eleição, verificri~se ri seguirite resultadO:
Para Presidente:
Senador Henrique Santillo . ,_ .................•....... ~

Senador Agenor Maria

01 voto

Para Vice·Presidente:
Senador Octávio Cardoso ............. - ......... ~ .. -·..

Senador Jutahy Magalhães ..........

13 votos

~-·

12 votos

............ - .•...• 02 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Senadores Henrique Santillo e Octávio Cardoso.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Henrique Santillo agradece,
em nome do Senhor Senador Octávio Cardoso e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor ~eputado Paulino CícCrO-para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sâ, Asistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, demaís membros da Comissão e irá à publicação.
C0)\1I~~ÃO )\1ISTA

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'i'
2, de 1982 - CN, que "dispõe sobre a transferência das acões da
COALBRA - Coque e Ãlcool da Madeira S/ A, de propriedade do
IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, para a
União Federal, e dá outras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 9 DE MARÇO DE 1982
Aos nove dias do mês de marçO do ano d~ mil novecentos e oitenta e
dois, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Comissão
de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Almir Pinto, José Lins, Gabriel Hermes, Lenoir Van~.as. Jutahy Ma-
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galhães, Agenor Maria, Affonso Camargo _e Deputados J6sías Leite, Jairo
Magalhães, José Amorim, Modesto da Silveíra e Arnaldo Schmitt, reúne-se a
Comissão Mista do Congresso Nicional, 1ncürribida de exaininar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 2, de 1982- CN, que '"dispõe sobre a transferência das ações da COALBRA- Coque e Álcool da Madeira Sj A, de propriedade do IBDF- Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, para
a União Federal, e dâ outras providêncíasn.
·
Deixam de comparecer, por motivo juStificadO,- os Senhores Sei:tadores
Leite Chaves, Teotónio Vilela, Lázaro Barboza e Deputados Sebastião Andrade, Delson Scarano, Oswaldo_ Coelho, Marcelo Cordeiro, Mário Frota e
Ubaldo Dantas.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositíVo regiffiental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder à eleição do Presidente e do Vice:..Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz CãVãlCãiü.e convida O Senhor
Deputado Arnaldo Schmitt para funcionar comO escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-Se o seg-uinte ieSUltaao:_
Para Presidente:
Deputado Modesto da Silveira .............. ., ... l 1 Votos
Em branco ......................... ~-·-· .... ·~ ... ~· 02votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Oswaldo Coelho . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . !O votos
Deputado José Amorim ........._·-·-·-·-·-~~·~~~-·--·-~ ·-·-· 03 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice--Presidente, os
!5enhores Deputados Modesto da Silveira e Oswi!ldo Coelho.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Modesto da Silveira agradece, em nome do Senhor Deputado Oswaldo Coelho e no seu próprio, a
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Almir Pinto
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, pata Cofistar;- eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e·aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 109, de
198I-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.884, de 17 de
setembro de 1981, que "acrescenta parágrafos ao artigo 49 do
Decreto-lei n! 1.798, de 24 de julho de 1980, que estabelece limite de
remuneração mensal para os servidores da Administra.;ão Federal".

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM lO DE MARÇO DE 1982
Aos dez dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, do Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Almir Pinto, Bernardino Viana, Agenor M-aria, Laélia
de Alcântara, José Fra&elli e Deputados Ossian Araripe. Wildy Vianna, Fernando Gonçalves e Juarez Furtado, reúne-se a Comissão Mista, incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 109, de 1981-CN, do Senhor PreSidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.884, de 17 de setembro de 1981, que "acrescenta parágrafos ao artigo 4• do Decreto-lei n• 1.798, de 24 dejulho.dç 1980, que estabelece limite de remuneração mensal para os servidores do Administração Federal".
DeiXam de comparecer, por motivo jtistilicado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, LázarO Barboza, Nelson Carneiro e Deputados Josias
Leite, Jairo Magalhães, Correia Lima, Ubaldo Barém, Augusto Lucena,
Adhemar Santillo e Heitor Alencar Furtado.
Havendo nómero-regim.ental, são abertos os trabalhos pelo Senhor De-putado Wildy Vianna, Vice-Presidente, no exercício-da Presidência, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata_da reunião anterior
que, logo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que irâ redistribuir a matéria ao Senhor Senador Jorge Kalume, para relatar, em virtude da ausência
do Senador Raimundo Parente, anteriormente designado.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da Matéría, Senador Jorge Kalume, que emíte parece favorável à Mensagem n9 109,
de 1981-CN. nos termos de projeto de decreto legislativo que ofeiece como
conclusão.

Posto _em discussilo e _votação, ê o parecer aprovado, sem restrição~
Nada mais havendO a tratar, -enceria-se a reunião, e, para constar, eu,
Martinho José- dos Santos. AS-sistente de Comissão, lavrei a_ presente Ata que,
lida e aprovada, será _assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da
Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9
III, de I9lH-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91,866, de
26 de outubro de 1981, que umodifica a _redação de dispositivo do
Decreto-lei n9 1.691, de 2 de agosto de 1979, que altera a legislação da
Taxa Rodoviária Única, e dá outras providênciasu.

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 10 DE MARÇO DE 1982
Aos dez dias do mês de março do ano _de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezesseis horas e trinta miriutos, ria Sala da Comissào de Finanç:as~ no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Uns, Aloysio Chaves,
Jorge Kalume, Murilo Badaró_, Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, Nelson Carneiro, Alberto Silva e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Ho~
norato Vianna, Manoel Ribeiro e Rezende Monteiro, reúne-se a Comissão
Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 11 I, de
1981-CN, do_ Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.886, de 26 de outubro de
1981, que "modifica a redação de dispositivo do Decreto-lei n• 1.691; de 2 de
agosto de 1979, que altera a legis1ação da Taxa Rodoviária Úilica, e dá outras
providências".
Deixam de comparecer, por motiv_o justificado, os Senhores Senadores
Leite Chaves, Jaison Barreto, Ofestes QUércia e Deputados Adolpho Franco,
Athiê Coury, Cristóvarri Chiaradia, Jorge Uequed, Francisco Libardoni e
Carlos Nelson.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Hono-rato Vianna. Vice-Presidente, que solicita, nos termos regimentai_~. a ~íspensa_ da leiturã da Ata ~a reunião anter:ior, que, logo após, é dada
cOmo aprovada. ·
-·
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palayra ao Relator, Senhor
Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorável à Mensagem n9 111, de
1981-CN, nos termos de projeto de decreto legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. Nada mais havend_o a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão,- lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente e irâ
à publicação.
~
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir r~latório sobre a Mensagem n9
5, de 1982-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica
haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 135, de
1981-Complementar, que Haltera a Lei Complementar n9 5, de 29 de
abril de 1970, que estabelece, de acordo com a Emenda Constitucional
n9 1, de 17 de outubro de 1969, artigo 151 e seu parágrafo único, casos
de ine~egibilidade, e dá outras providências".
I• REUNIÃO jfNSTALACÃÜ), REALIZADA
EM 15 DE MARÇO DE 1982
~,:__Aos q_uinze dias do mês. de março do a.n.o de mil_novecentos e oitenta e
dois, às dezessei.S horas, na Sala da ComisSão de Finanças. no Senado Federal, presentes_ os Senhores Senador Aderbal Jurema e Deputados Afrfsio Víeir~ Lima, rris_cg Viana e Pirn~nta da Veiga, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 5, de 1982-CN,
pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Cámaia n9 13-5_·-~ Co-mplementar, que "altera a
Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece, de acordo com
a ~menda Constitucion.~l_nv 1,_ de 17 de outubro de 1_969, artigo 151 e seu paráirãfo cinico, casos- de inelegibilidãde, e _dá OUtias providências"~
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores
Murilo Badar6 e Tancnido Neves.
·
De acordo com -o que preCeiti.úi_o_Regimento COmum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Deputado Prisco Viana,- que declara instalada a Comissão.
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Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do ~ice-Pr~sidente ~a Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Pnsco Vxana convida o Senhor
Senador Aderbal Jurema para funcionar Como escrutinador.
Procedida a eleição; verifica-se o seguínte resultado:
Para Presidente:
Deputado Pimenta da Veiga ...- . r • • • • • • • • • • • • • • •
Em branco .......................... : .-•.•.•.... -...•

03_ votos
01 voto

Para Vice-Presidente:
DepUtado Afrísio Vieira_ Lima _, .......... __........................... 03 votos_
Em branco ......-.........•.. ·--········ .... ~···--·--····· 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Pimenta da Veiga e Afrísio Vieira Lima.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Pimenta da Veiga agradece, em nome do Senhor Deputado Afrísio Vieira Lima e no seu próprio, a
honra com que foram distiriSuidos e designa o Senhor Senador Aderbal Jurema para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnar Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da C~?missão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e irá à publicação.
-COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 3, de 1982, que "acrescenta parágrafo ao
artigo 153 da Constituição Federal".

nanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves,
Raimundo Pa-rente, Aderbal Jurema, Benedito Canelas, José Uns, Lenoir
Vargas, Dirceu Cardoso e Deputados JoSias Leite, Leorne Belém, Antônio
Morimoto, OsW"ãfdOMdo, Antônio· Russo e Lourein6ei-i-NuneS Rochã,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir patecet Sobre a Proposta de Emenda à Cori.Stituição n94, de 1982, que
"dispõe sobre inelegibilidade por parentesco".
Deixam de cOinparC:Cer, por mOtivo justificado, os Senhor_es Senadores
Nelson CarÕeiro, Orestes Quércia, Franco Montoro, Tancredo Neves e Deputados José Mendonça Bezerra, Claudino Sales, Mârio Frota, Tarcísio Delgado e Jorge Moura.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Dirceu Cardóso, que declara instalada a Comissão.
Em obediência ã dispositivo rCgimeOtal, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Corriissão.
Distribuídas as cêduJas, o Senhor Senador Dirceu Cardoso convida o Senhor
Deputado Louremberg Nunes Rocha para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguiilte resultado:
·
Para Presidente:
Senador Orestes Ql!ércia ............... -. ...... ~ ....•... 11 votos
Senador Franco Montara
.... , ...........
2 votos
r

Para Vice-Presidente:
Senador Lenoir Vargas .
Senador José Lins .....
Em branco .
L

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 16 DE MARÇO DE 1982
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viaria, Moacyr Dalla, Jorge
Kalume, João Lúcio, Lourival Baptista, João Cã.lmon, José Richa, Agenor
Maria, Lázaro Barboza, José Fragelli e Deputados Jairo Magalhães, Gomes
da Silva, Adalberto Camargo e Arnaldo Schmitt, reúne-se a Comissão Mista
do Congresso Nacional, incumbida de examinªr e emitir parec~r sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 3, de 1982, que ''acrescenta parágrafo ao
artigo 153 da Constituição Federal".
r DeiXam___ de comparecer, por motivo juStrtica-do~ os Senhores Senador
. Leite Chaves e Deputados Josias Leite, Darcílio Ayres, Guida Arantes, Elquisson SOares, Jackson Barreto, Carlos Bezerra e Edson Vidigal.
De acordo com o que preceitua o Regíment() Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que'declara instalada a Corriissão.
Em obediência a dispositivo fegimeiltal, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão;
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Adalberto Carnargo para funcionar como escrutínador-.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Arnaldo Schmitt ............................ 12 votos
Em branco .............. ~ .......•.. ~~ ............... -·- 2 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Gomes da Silva ............................. 13 votos
Deputado Jairo Magalhães ............-.--- ............• - I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Arnaldo Schmitt e Gomes da Silva. __
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Arnaldo Schmitt agradece, em nome do Senhor Deputado Gomes da Silva e no seu próprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Bernardino Viana
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinã.da pelo Senhor Presidente da Comissão, demais membros da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 4, de 1982, que "dispõe sobre inelegibilidade por parentesco".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 16 DE MARÇO DE 1982
A'?~-~_e?;~s_s_eiª _çH~~ ~9_m~s__ ~e __JJHlr_çQ __ g_9 __~_n_9__q~__ mH_•w_y_~_~o_Los..~__ Qi:ientã e dois, às dezesseis horas -e quinze minutos, na Sala da Comissão de Fi-
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ll votos
1 voto
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Oresles Quércia e Lenoir Vargas.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Lenoir Vargas, VicePresidente, agradece, em nome do Senhor Senador Orestes Quércia e ilo seu
próprio, a honra com que foram distinguidoS e designa o Senhor Deputado
Leorne Belêm para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MiSTA
Incumbida de estudo e parecer sobre as propostas de emenda à
Constituição n9s, 5, 6 e 7, de 1982, que ~'alteram o artigo 39 da Constituição Federal, elevando para 500 o número de Deputados Federais".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 16 DE MARÇO DE 1982
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Gabriel Hermes, Moacyr Dalla, Jutahy Magalhãoes, Bernardino Viana,
Laélia de Alcântara, Pedro Simon, Mauro Benevides, Gastão MUller e Deputados Jairo Magalhães, Nilson Gibson, Manoel Ribeiro, Isaac Newton e O livir Gabardo, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nã.cional, incumbida
de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 5, 6 e 7,
de 1982, que '"Alteram o artigo 39 da Constituição Federal, elevando para
500 o_ número de Deputados Federais".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Martins Filho, Gilvan Rocha e Deputados Josias Leite, Claudino Sales, Carlos Nelson, José Carlos Vasconcelos, Ubaldo Dantas e Juarez Baptista.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Semldor Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Liderança d_o Partido do Movimento Democrático Brasileiro- (PMDB), no
Senado Federal, indiCandõ, o Senhof Senador Gastão Miiller para integrar a
Comissão, em substituição 3.o Sellhor Senaâor Valdon Varjão.
Em obediência a dispositívo regfffiental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Deputado Manoel Ribeiro para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado O li vir Gabardo ..........•...•...............• 14 votos
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Para Vice-Presidente:

Deputado Isaac Newton . . .
Em branco ..... ~ ........ , ..............

. .. -. 13 votos
<-~_.___._..-._c._.~ r•. "'.01 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados O li vir -Gabardo e Isaac Newton.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Olivir Gabardo agradece,
em nome do Senhor Deputado Isaac Newton e no seu próprio, a honra com
que foram distingUidos e designa o Senhor Senador Moacyr Dalla para relatar as Propostas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a proposta de
emenda à Constituicão nY. 8, de 1982, que "Dá nova redacão ao§ 4Y
do art. 175 da Constituicão Federal".

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REAliZADA
EM 17 DE MARÇO DE 1982
Aos dezessete dias do_ mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os_Senhores Senadores Jorge Kalume, João Lúcio, Lourival
Baptista, Almír Pinto, Passos Pôrto, Gabriel Hermes, Lãzaro Barboza, Agenor Maria e Deputados Jairo Magalhães, Carlos santos, Ruy Côdo e Pinheiro Machado, reúne-se a Comissão Mista do Congresso NaCiOnal, incumbida
de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 •
8, de 1982, que "Dâ nova redação ao§ 4• do art. 175 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, ós Senhores Senadores
Nelson Carneiro, Itamar Franco, Alberto Silva e Deputados Josias Leite,
Evandro Ayres de Moura, Simão Sessim, Waldmir Belinati, Josê de Castro
Coimbra, Ernesto de Marco e Luíz Leal.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Preside_nte esçlarece
que írá proceder a eleição do Presidente e do__ ViCe-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor
Deputado Jairo Magalhães para furicionar como eScTtifü1adôr.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Itamar Franco ................ v.~r· ~
=• • • • • -.10: ~o tos.
Senador João Lúcio .... , ................. ,_.-..•..... __, ... 02 votos.
r.

••••

Para Vice-Presidente:

Senador Lourival Baptista ...........-.. _.. , .... ~~· ··--=-----.·T~~09---lLotos.
Senador Almir Pinto .................... ,.._.~ .-...••....• .Dlvotos.
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presídente, os
Senhores Senadores Itamar Franco e Lourival Baptista.
Assumindo a Presidência o Senhor Sena_dor Lourival B_aptiSta, VicePresidente da Comissão; agradece em nome do Senhor Senador l_tamar Franco e no seu próprio, a honra com que foram distingUidos e designa o Senhor
Deputado Waldrnir Belinati p·ara relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para c-onstar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da COmiss_ão,-Javrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão_e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o projeto de Lei n"'
29, de 1981-(CN), que "Autoriza a alienação de ações e direitos de
capital, de propriedade da união, em empreSãs pi'ivadas, e dá outras
prO\'idências''.

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 17 DE MARÇO DE 1982
Aos dezessete dius do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dczessete hc..Has e trinta _minutos, na Sala de reuniões da Comissão-de
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jure-
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ma, Octávio Cardoso, José Lins, Jutahy Magalhães, Almir Pinto, Martins Filho, Roberto Saturnino, Leite Chaves, José Fragelli e Deputados Jairo Magalhães, HOnorato Vianna, lgo Lasso e Luiz Baptista, reúne-se a Comissão
Mista do ConÉ;resso Nacional, inCuiTtbida-de examinar e emitir parecer sobre
o Projeto de Lei""' 29, de 1981-(CN), que "autoriza a alienação de ações e direitos de capital, de propriedade da União, em empresas privadas, e dá outras
providências''.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Richa, Pedro Simon, e Deputados Fernando Magalhães, Antonio Pontes, Hélio Duque, Flávio Chaves, Felippe Penna e Mário Stamm.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhaoS pelo Senhor Deputado lgo Losso, Vice-Pr~sidente, no_ exercício da PresidênCia, que solicita,
nos termos regimentais, a díspensa da leitura da Ata da reu~f~o anterior, que,
após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido ofício da Liderança do Partido Democrático Socíai-PDS, no Senado Federal, indicando
o Senhor Senador Aderbal Jufema, para integrãr a Comissão em substituição
ao Senhor Senador Gabriel Hermes; Comunica, ainda, que irá redistribuir a
matéria ao Senhor Senador Jutahy Magalhães, em virtude da substituição do
Senhor Senãdor Gabriel Hermes, anteriormente designado para relatar.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer favorável sobre o Projeto de
Lei n' 29, de 1981-(CN), na forma apresentada.
Posto em discU:Ss_ão e votaçãO, é 0-paiecer aprovado, com votos vencidos
dos Senhores Senadores Roberto Saturnino e Leite Chaves.
Nada- mais havendo a tratar. encifra-se a reunião e, para constar, eu,
Martinho José dos Santos, assistente de Comissâô, laviei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, demais membros da Comissão
e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Jncumbida de examinar e emitir parecer sobre o projeto de Lei nY
27, de 1981-CN, que ''dispõe sobre a alienação de imóveis de propriedade da União, e dá outras providências".

2• REUNIÃO, REAUZADA
EM 18 DE MARÇO DE 1982
Aos dezoito dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e dois, às
dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Jutahy Magalhães, Gabriel
Hermes, Bernardino Viana, Laélia de Alcântara, Roberto Saturnino, Mauro
Benevides e Deputados Josias Leite, Jairo· Magalhães, João Arruda, Nilson
Gibson, Gomes da Silva e Osvaldo Melo, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitír parecer sobre o Projeto de
Lei n~1 27-, de 1981-C'N, Que "Dispõe sobre alienação de imóveís de propriedade da União, e dá outras providências".
Deixam de comparecer: por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, José Lins, Marcos Freire, Gastão Müller e Deputados Aurélio Peres, Murilo Mendes, Júnia Marise, Jorge Mo tira e Sérgio Ferrara.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Mauro Mauro Benevides, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que; logo, após, é dada como aprov3da.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios da
Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no SenadO Federal, indicando os Senhores Senadores Gastão Müller e Laélia de Alcântara
para- integrarem í.l Comissão," em Substituição aOs Senhores SenadoresValdon
Varjão e Adal(;:lerto Sena, _ant~_riormente designados ..
Coinunica., ainda, o Senhor Presidente que, ao Projeto foram oferecidas
5 (cincO) emendas; todas julgadas pertinentes pela Pres[déncia_.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator, Senhor Deputado João Arruda, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei n9 27, de 1981-CN. com as alterações que
propõem as Emendas n9s 1 e 4; às Subemendas apresentadas pelo Relator às
_ de n<?s 2 e 3, rej~itam a Emenda n\"1 5.
Posto em discussão e vOtação, ·é o parecer- aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar. eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos,_ assistente da Comissão, lavrei a
_ presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ
à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de- estudo e parecer sobre as propostas de delegação legislatin de n<?s 4, que "Propõe delegação de poderes ao Presidente da
República para elaboração de lei, dispondo sobre a criação do Ministério da Amazônia; 5, Propõe delegação de poderes ao Presidente da
Reptíblica para e-laboração de lei dispondo sobre desdobramento do
Ministério do Interior em Ministério do Desen"olvimento Regional e
Ministério da Amazônia; e 7, Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração de lei criando a se-cretaria especial
para assuntos da Re-gião Amazónica (SEARA).

2• REUNIÃO REALIZADA
EM IS DE MARÇO DE 1982
Aos dezoito dias do mês de março do ano de mil novecenlos e .oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças. no Senado Federal, prcsent~s 0s Senhores __Senadores Raimundo Parente, Eunice Michiles,
Gabrid Hermes, Almir Pinto, Jos_é Lins, Martins Filho, Laéla de Alcântara,
Leite Chaves e Deputados Nílson Gibson, Joacil Pereira, Antônio Marimoto
e Nélío Lobato. r_cúneRse a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e p:1recer sobre as Propo<>tas de Delegação Legislativa de n<?s 4,
que "Propõe ddcgaçào de Puderes do Presidente da República para elaboração de lei dispondo sobre a criação_ do Ministério da Amazônia~ 5, Propõe
delegação de Poderes ao Presidente da Rcpúhlica para elaboração de lei di sR
pondo sobre de'\cnvolvimento Regional e Ministi!rio da Amazônia.; e 7, Propõe delegação de Poder~s ao Presidente da _República para elaboração de lei
criando a Sec:ret.uia Especial para assunto:) da Região Amaiônica (SEARA) ...
Deixam de çomparecer, por motivo justificado. os Senhores Senadores
Evandro Carreira. Lázaro BarboL<:t, Alberto Silva e DepUtados Altair Chagas. Ulbaldino Meirellcs, Antônio Ferreira, Jerónimo Santana, Mário Frota,
Nabor Júnior e Lúda Viveiros.
H;lvendn número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre-sidente, Dcrut<Hh1 Nélio Lobato, que solicita, nos termo-s regimentaiS. a dis- pensa du leitura dcl Ata da reunião anterior_._ que, logo apó5, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente c.:omunica O-recebimento de ofício da
Liderança do Partido do Movimento Dcmocrátko Brasileiro, no Senado Federal, indicando a Senhora Laélia de Alcântara, para integrar a Comissão,
em substituição ao _Senhor Senador Adalberto Sena.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, concede a palavra ao Relator, Senador Almir Pinto. que emite- parecer favorável à Proposta nv 7, e as de n~?s 4 e 5
prejudicadas.
Posto _em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo u tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, Hda e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO DE FINANÇAS

t• REUNIÃO, REALIZADA
EM 18 DE MARÇO DE 1982
Âs dez horas do dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e dois,
na Sala de reuniões da Comissão, preserites-os-"Seiihores Senadores Gabriel
Hermes, vice-Presidente, no exercício da Presidência, Almir Pinto, Bernardino Viana, José Fragelli, Martins Filho, Lourival Baptista, Raimundo Parente, AffonsO Camargo e Mauro Benevides, reúne-se a COmissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, Amaral Furlan, Amaral Peixoto, Roberto Saturnino, Pedro
Simon, Teotônio Vilela, FtariCó Montoro, Tancredo Neves e Mendes Canale.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que,
em seguida, é dada como aprovada.

Março de 1982

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
Ofício "S" n942/81- Do Sr. Governador do Estado do Paranã solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de e~présti~
mo externo, no valor de USS 40,0 milhões de dólares norte-american_os:, destinado a Programas de Investimentos do Estado.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta.
Conclusão: Aprovação do parecer, tendo voto com restrições do Senador Affonso Camargo.
Ofício "S" nv 41/81 -Do Sr. Governador do Estado de Goiás solicitando autorização do SenadO Federal, para contratar empréstimo ext;rno no
valor de USS 50,0 milhões de dólares norte-americanos, destinado aõs Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutura
Económica daquele Estado.
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: Pela audiência do Governo do Estado.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n"? 217/80 - Complementar - F.-iculta aos
participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP a utilização do saldo de
seus depósitos para construção da casa própria ou aquisição de imóvel já ediK
ficado.
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: Favorável.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 I43j80 ~dispõe sobre a remuneração mfnima dos Professores e dá outras providências.
Relator: Senador Almir Pinto.
Parecer: Contrário.
Conclusão: Vista ao Senador Affonso Camargo.
Projeto de Lei do Senado n• !5(79 - Dispõe sobre a concessão do
salário·família aos trabalhadores temporários, de que trata a Lei n9 6.019, de
3 de jan~iro de 1974.
Relator: Senador Martins -Füh~.
Pa~ecer: Fa-voráy_el, na forma da Emenda Substitutiva n9 I-CLS,
Conclusão: Vista do Senador Gabriel Hermes.
Projeto de Lei do Senado nv 27/8.0- Autoriza o Poder Executivo a criar
a Revista do Serviço Público· Editora, vinculada ao Departamento Administrativo do Serviço Público_- DASP, e dá outras providências.
Relator: Senador Martins Filho.
ParCcer: Pela pl-ejudiciãlidade do projeto.
Conclusão: .Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n•122/&l- Dispõe sobre o amparo aos trabalhadores da borracha e__ dá outra providências.
Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer: Favorável.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n'? 188/79 -Acrescenta dispositiv9 à Lei n9
5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.
Relator: Senador Martins Filho.
Parecer: Contrário.
ConclUsão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei ~a Câmara n-1 20/78 --Define as infrações peD-ais relativas à circulação de veículos, regula o respectivo processo e julgamento, e dá
outras providências.
Relator: Senador Almir Pinto.
Parecer: FavoráveL
Conclusão: Aprovação do parecer.
São retirados_ de pauta, os seguintes projetas: PLS nv 16/80 e PLC n'?
36/77.
Nada mais havendo a tratar, encerra·se a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 23• SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 1982
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República
N• 29(82 (n• 93(82, na origem), referente à escolha do Sr. Sérgio de
Champerbaud Weguelin Vieira, Ministro de Segunda Classe. da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Togolesa.
1.2.2- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1982, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que introduz modificãção na Lei n'i' 6.367, de 21 de outubro de 1967, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo
da previdência social.
1.2.3 - Comunicação
Do Sr. Senador José Fragelli, que se -ausentarã do País.
1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder- "Nota dirigida
ao povo brasileiro pelo Diretório Nacional do PMDB, de denúncia sobre
os casuísmos eleitorais que estariam sendo praticados pelo Governo.
SENADOR JOS!t RICHA - Distorções existentes na política fiscal
adotada pelo Governo.
SENADOR EVANDRO CARREIRA. como Líder- Defesa do rea·
juste semestral para os servidores públicos civis-da União.
SENADOR LU/Z VIANA - 90• aniversãrio do poeta Menotti Dei
Picchia.
SENADORA LA ELIA DE ALCÂNTARA -Suspensão do abastecimento de ãgua da cidade de Rio Branco·AC.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Falecimento da Sr• Judite Leão
Castelo Ribeiro.
SENADOR MAURO BENEV/DES- Apelo ao Banco do Brasil em
prol da reativaçãõ da carteira de custeio agrícola para o Nordeste.
SENADOR GASTÃO MULLER Giuseppe Garibaldi.

Centeliârió de falecimento de

1.2.5 - Comunicação da Presidência
- ConvocaÇão de sessão extraordinária a realizar-:se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com- Ordem do Dia que designa.

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 do direito tribu-

tário, e dá outras providências. Apreciação sobrestad~ por falta de quorum
para votação do Requerimento n9 47/82.
-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciârio, na forma que específica. 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 B.r~sileira. Votação adiad_a por falta de quorum.
- Projeto dê Lei do SeÓado 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 n~ 5.480, de 10 de agosto de
1968, diScipiínandO -o pãgamento do 139 salário devido aos trabalhadores
avulsos.~Votaç_io 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. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria cont4bil, e dâ outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 3 5/82.
1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - Relatório do Banco-Central
sobre a economia brasileira em 81. Necessidade de reformulação_ do atual
modelo económico.

SENADOR ROBERTO SATURNINO - Anãlise dos resultados
apresentados pela economia brasileira.
SENADOR LÃZARO BARBOZA- Gravidade da atual situação do
produtor rural.
SENADOR DINAR TE MARIZ~ Necrológio do Dr. José Xavier da
Cunha.
SENADOR ADERBALJUREMA ,.-Reiterando apelo no sentido da
preservação do prédio da Faculdade de Direito do Recife.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Descumprimento, por órgãos
que menciona, de medidas desburocratizantes baixadas pelo Ministro
Hélio Beltrão.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Solenidade de entrega do
Paço da Cidade, pelo Presidente da ECT, à Fundação Nacional próMemória, realizada na cidade do Rio de Janeiro.
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SENADOR FRANCO MONTORO- Apelo cm favor da melhoria
do transporte ferrovíãrio em Mogi das Cruzes-SP_. Documento aprovado
pela Associação Brasileira de COHABs, em Londrina,_ a respeito do
problema habitacional brasileiro.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 24• SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 1982
2.1- ABERTURA
2.2 - EXPEDIENTE
2.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Repúb .ca
- N• 30(82 (n• 95(82, na origem), submetendo ao '"<nado a ";colha
do Doutor Oscar Dias Corrêa para exercer o Cargo de ~~i· istro dv Su )fCmo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentad(,..ria do _Ministro
Clóvis Ramalhete Maia.
2.2.2 - Requerimento

- N'l49j82, de urgência, para o Projeto de' ,ei da Câmara n'l 14/82Complementar, que altera a Lei Complementar n9 5,. de 29 de abril de
1970, que estabelece os casos de inelegibilidades.
2.3- ORDEM DO DIA
- Red:rção·final do Projeto de Decreto Legislativo n• 21(80 (n•
58/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Sanidade Animal em Áreas de Fronteiras, concluído _entre o Go_verno da
República Federativa do Brasil e o Governo_ da República da Argentina,
em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. Aprovada. A promulgação.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 23/81 (n'
92/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
CooperaçãO-no-Domínio do Turismo, concluído entre o Governo daRepública Fede_rativa do Brasil e o Governei da República Portuguesa, em
Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. Aprovada. A promulgação.
- Redação finaLdo. projeto de Decreto Legislativo n• 34/81 (n•
83(81 na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Têcnica em Matéria Educacional, Científica e Téçnica, concluído
entre o governo da República Federativa do Brasil e ,a Qrga_i:üzaçã_o das
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Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em Paris, a 29 de
janeiro -de 1981_. Aprovada. À promulgação.
2.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
-Projeto da Lei da Câmara n• 14/82-Complementar, em regime de
urgência, n_2~ termos do Requerimento n9 49/82, lido no Expediente.
Aprovado, após parecer da comissão competente. A sanção.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Evandro Carreira, proferido na sessão de 18-3-82
Do Sr. Humberto Lucena; proferido na sessão de 23-3-82
Do Sr. Be~edito Ferreira, proferido na sessão de 23-3_-82.
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6~ COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
SUMÁRIO DA ATA DA 17• SESSÃO,
REALIZADA EM 17-3-82
RETIFICAÇÃO
Na publicação do Sumário, feita no DCN - Seção II- de 18-382, página 569, 2• coluna, no item 1.2.6 - Fala da Presidência,

Onde se lê:
-Aplicação do art. 21 do Regimento Interno, sobre expressões
antiregimentais, usadas pelo Senador Leite Chaves, erri aparte dado ao
discurso do Senador Roberto Saturnino.
Leia-se:
-Aplicação do art. 21 do Regimento Interno, sobre expressões
.antiregimentais, usadas pelo Senador Leite Chaves, em aparte dado ao
discurso do Senador Humberto Lucena.

ATA DA 23~ SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDI!:NCIADOS SRS. GIL VAN ROCHA, JORGE KALUME E ALMIR PINTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume ~Evandro Carreirã ~ Raimundo Parente- José Sarney- Bernardino Viana~~ H_elvídio Nun~ - Almir
Pinto- Mauro Benevides- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal
Jurema- Luiz Cavalcante- TeotôniO Vilela- Dirceu Cardoso- Nels_on
Carneiro- Roberto Saturriino- Itamar Franco- Murilo Badaró -_Benedito Ferreira- Lâzaro Barboza- Gastão Mi!ller- José Fragelli- Mendes Canale - Evelâsio· Vieira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos noSsos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário procederã à leitura do Expediente.
E lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República submetendo ao Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 29, de 1982
(n' 93(82, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da ConstitUiçãO, tenho a
honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a_ escolha, que desejo

fazer, do Senhor Sergio de Champerbaud Weguelin Vieira, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Togo lesa, nos termos dos artigos 21 e 22 de
Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Ministro Sergio de Champerbaud Weguelin Vieira, que
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 23 de março de 1982. - João Figueiredo.
INFORMAÇÃO
-Curriculum Vitae
Ministro Sergio de Champerbaud Weguelin Vieira.
Nascido C.m- Paris, Franç~-, (brasileiro, de acordo com o Artigo
155, Letra"B" da Constituição de 1937), 21 de maio de 1926.
Bacharel em Direito, Universidade de Genebra.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto RioBranco.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto RioBranco.
Cônsul de Terceira Classe, 6 de outubro de 1952.
Segundo Secretário, merecimento, 12 de fevereiro de 1959.
Primeiro Secretário, merecimento, 29 de setembro de 1964.
Conselheiro, título, 23 de fevereiro de 1967.
Conselheiro, merecíinento, 19 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 10 de abril de 1975.
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Assistente do Chefe da DiviSão de Conferência, Organismos e
Assuntos Gerais, 1962.
Assistente do- Si:cretãi'ío-Gerai-Adjunto para Assuntos Americanos, 1963/64.
Assiste-nte- do- Chefe da Divisão de -Transptri"tes e Comunicações, 1964.
Chefe da DívíSão de Transportes e~Com.uonicações, 1964/68.
Chefe da Divisão da Áfrlca, 1974/76.
Montevidéu, Vice-Cônsul, 1955/58.
Montevidéu, Terceiro Secretário, 1958/59.
Montevidéu, Segundo Secretário, 1959.
La Paz, Segundo Secretário, 1959/62.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1960, 1961 e 1962.
Washington, Conselheiro, 1968/71.
Vaticano, Conselheiro, 1971/73.
Vaticano, Encarregado de Negóciõs;-1972.
Londres, Cônsul-Geral, 1976/82.

Secretaria de Estado das _R._elaç.ões Exteriores, 15 de março de 1982. Guilherme Luiz Leite Ribeiro Chefe da Divisão do_- Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
. OSR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publicação._
-.
_
.
Sobre a mesa, projeto de lei que serâ Jido_ pelo Sr. 19-Secretãrio.
S lido o _seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 29, DE 1982
IRtfodu:i rit0dmc81;ão.na Lei n9 6j67; dt 2i -de oUtubro de 1967,
que dispõe sobre o seguio de acidentes do trabalho a cargo da previdência social.
O COngresso Nacional decretà:
Art. l' O§ ! 0 do art. i' da Lei n' 6.367, de 21 de outubro de 1967, passa
a vigora~- com Seguinte. redação:
'

ª'

"Art. I' ............................ -· .... : ........... .
§ }7 Consi"deram--se tarnbéin erri"pregados, para os fins desta
lei, o trabalhador temporário, o trabalhador avulso, assim entendi-do o ·que presta· serviços a diversas empresas, pertencendo ou não a
sbidicat_o_. inclusive 9 estivador, o conferente e assemelhados, o presidiário que exerce trabalho remunerado e o atleta de futC:bol profissional."

Comissão Mista Brasil-Uruguai, Montevidéu, 1958 (membro
da seção brasileira_).
_
Missãn Especial às snlenidades de posse do Presidente da Bolí.via, 1960 (nieí:nbro).
. .
.
_.
. .
Comissão~Especial às solenidades Comemor~tiVaS _do X Aniversârio da Revolu_çã_o _Boliviãna, La Paz, 1962 (membro).
Negociações do Acordo Aéreo Brasil-frapça. l'aris, 1964
(membro).
Reunião em Nível Governamental, para -analisar Política de
Transporte Aquátic.o na ALALC, Montevidéu, 1965 (delegado).
XV Assembléia da OACI, Montevidéu, 1965 (membro).
Conferência _de _PlenipotenciãiiOs da UIT, Montreal, Suíça,
1965 (delegado).
Negociaç_ões do_ novo Aco.rdo d.e_J"ranspottes Aéreos BrasilFrança, Paris, 1965 (delegado).
Primeira Reunião do Conselho-_ de Tr;msportes e Comunicações, ALALC, Montevidéu, 1966 (membro).
Negociações sobre o Intercâmbio Aeronáutico Brasil"EUA,
Washington, 1966 (membro),
Negociações para Conclusão Aéreo- Brasil-México, México,
1966 (delegado).
Primeira Reunião de Consulta Aeronâutica Brasil~Chile, SanM
tiago, 1967 (delegado).
XVII Reunião do Comitê Juridico da OACI, Montreal, 1970
(delegado).

Â disposição do Governo do Paranâ, durante a Prinieira-Conferência Internacional do Café, 1954.
Comissão de Organização do .. Parque das Nações", Brasília,
1960 (representante do MRE).
Comissão Supervisora para o Disposto no Decreto nt 1.242 de
25 de junho de 1962 (membro).
Comissão Organizadora da VII Conferência Regional da FAO,
Rio de Janeiro, 1962 (membro).
ComiSsão Mista Ferroviária Brasileiro"Boliviana~1962
(membro da comissão supetvisora da parte brasileira).
Conselho Coordenador da Navegação Exterior, Rio de janeiro,
1964/1968 (representante do MRE).
Comissão de Estudos relativos à CERNA!, Rio de Janeiro,
!964/ I 968 (representante do MRE).
.
IV Reunião de Consulta Aeronáutica Brasil-Itália, Rio de Janeiro, I965 (delegado).
para Conclusão do Acordo Aéreo BrasilNegociações
Panamá, Rio de Janeiro, 1966 (delegado).
II Reunião de Consulta Aeronáutica Br.isilMColômbia, Rio de
Janeiro, I966 (delegado).
V Reunião de Consulta Aeronáutica Brasil-EUA, Rio de
Jsneiro, 1967 (membro).
Oficiá! de Gabinete do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, 1962.
-- ·
Professor de Prática Diplomática II, Curso de Prática Dipiomâtica e Consular, Instituto Rio-Branco, 1975.
O Ministro Sefgio de Champerbaud Weguelin Vieira se encontra nesta
data no exercício de suas funções de Cônsui~Geral do Brasil em Londres.

Art._ 2., _Esta lei entrará em vigor- na data de sua publicação.
-- -- Art. 39 ReVogam-se· ás disposições em contrãriO-.
Justifkaçãq
C ui~~ este projeto de, praticaine.ilte, reproduzir rriedida legislativa j4 tentada através do Senador Cattete -PinhCiro~ nOs id_oS de 1978, parã o fim de beneficiar, com ·o direitO aó segurO -de- addçnres- do "trabalho o jogador profissio·
nal de futebol.
A atividade desenvolvida pelO jogador de futebol é, como sobejamente
· sabido, extremamente perigosa, colocando erri-permaOente risco a integridade
física e a própfii vida do atleta.
Aliâs, sendo embora da esSência do futebol a virilidade, a violência rios
campos de futebol tem aumentado muito nos últimos tempos, o que força a
cOncluir qUe os- praticantes desse esporte estão cada vez· mais sujeitOs a riscos
e, pois, necessitados de uma proteção legal maior, como a aqui pfojetada.
Sala das Sessões, 24 de março de 1982.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DÉ 1976
Art. i' O seguro obrigatório contra acidentes do trabalho dos empregados segurados do regime de previdência social da Lei n' 3.807, de 26 de
agosto de !960 (Lei Orgânica da Previdência Social), e legislação posterior, é
realizado pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
§ 1' Consideram-se também empregados, para os. fins. desta lei, o trabalhador temporáriO~ o trabalhador avulso, assim entendido o que presta serviços a diversas empresas, pertencendo ou não a sindicato, inclusive o estivador, o conferente e assemelhados, bem como o presidiário que exerce trabalho remunerado.

.. ·-·-·. .. ..... .......................... .. ·-· ..................... .
--

-

--

-

--

~

IÀs Comissões de Constituição ~Justiça,

~

de Legislação Social e

de Ffntirtças.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre_ a_ mesa~_~Q~u1;1iqção que s~ lida pelo Sr. 1'-Sccretârio.

B lida a seguinte
Em 24 de março de I982.
Senhor Presidente:
Tenho _a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do
País a partir de 26 de março de 1982 para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art. 36, § 2•, da Constituição e art. 44 do Regimento Interno,
participar, na qualidade de Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil
à_ XI Sess~o da III _Conferência das Nações _Unidas sobre Direito do Mar.
Atenciosas saudações, -José Frage/li.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) A comunicação lida vai à
publicação.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humberto Lucena, na qualidade de Líder do Partido do Movimento Democrâtico Brasileiro.

-
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O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Comissão Executiva e o Diretório Nacional do PMDB, com apre-.
sença das bancadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados,
reuniram~se hoje pela manhã no Auditório Nereu Ramos, na Cãin.ãra dos
Deputados, numa sessão histórica que terá, sem dúvida, lima imensa reper~
cussão no seiO-do povo brasileiro.
Naquela oportunidade, foi emitida a seguinte nota, cujojnteito -reor leio
para que conste dos Anais do Senado Federal:
O PMDB decidiu levar ao povo a denúncia contra a insolência
e a afoiteza de mais um atentado dos donos do poder à Consti~
tuiçãO.
--------- O Governo perdeu toda a cerimônia no uso de mesquinhos expedientes, que visam manter o poder a qu-alquer preço, e com esse
objetivo; passem--a 3.dotar medidas que constrangeriam as mais primárias ditaduras. Golpeando a própria ConstituiçãO imposta à
Nação, ferindo os princípios de igualdade perante a lei e de equidade, que as sociedades modernas erigiram como padrão de justiça, O
GOvefito s6 faltou decretar, de pronto, o resultado eleitoral sem vo~
to. Seu propósito é abrir moratória para o aliciamento de filiações
em seu próprio partido, e extinguir a votação de legenda- prâtica
eleitoral vigente em todos os regimes democráticos do mundo.
A proposta ofiCial desatende tão clamorosamente aos princípios éticos e jurídicos, que o própti"ó Ministro da Justiça, na penosa
exposição em que a justifica, iriforma qtiC ela é fruto· de sUgestões de
seu partido, e apenas dele. Não se ouVfrãril Os colegiados jurídicos,
não se ouv1ram as liçõeS e o"s conselhos da moral política e da lei,
mas as sugestões dos interessadoS, dos que sabem que já não cOnüim
com votos para disputar eleições, e pensam, por isto inesmo, salvar~
se, impingindo mais um pacote ao eleitorado. Perderam a confiança
do povo. Perderam a chave real com que se abrem as portas da vi~
tória eleitoral. Exercitam-se, assim, na arrOgância de abri~las com o
pé~de-cabra dos casuísmos.
Não serve, sequer, ao GovernO o·teX:to da lei Cleitoial e da
Constíruição outorgada. Desce, então, sobre os diplomas jurídicos,
a tesoura e a cola de seus expedientes. Faltam-lhe votos e escrúpulos. Sobra-lhe audâcia. Julga poder fazer o que bem entende com a
Nação, porque, segundo a própria linguagem de seus âulicos, ·~estâ
com a faca e o queijo na mãon. Mas o País não é um queijo, e- o poder não é urna faca·.
As estruturas partidârias ilinda são iinperfeitas e pedem reformulações. Foram geradas_s_ob a influência ao regirile discricionãrio,
comandado por Presidentes que o povo nã_o escolheu. Mas os reajustamentQs necessádos_não- Podem ser apenas manobras oblíquas
------- -que golpeiam a Constituição.
O pacote de emergência, constante da Mensagein o9 6; não ·se
atrita ap6mis conl a lei, mas com o próprio. zelo éiíCõ que deveria ter
o GovCrno:-Eie prorroga por seis meses o- prazo ·em que qU-a[quef
pessoa pode mudar de partido. Entretanto, com uma condição expressa: que se mude do PMDB, mas não se·-muâcq>ai'a o PMDB.
Além disso,- c-omo ·n-o último pleito Uitíágra:nde parcela do eleitorado preferiu omitir a indicação non11nal dos candidatos, ·vOtandO
apenas na legenda partidária, e confeiírido à oPOsição, por esse mo~
do, cerca de 2 milhões de sufrágios, contrã r:n_en.os dç-500 mil ã.tribuídos ao partido oficial, propõem agora -o"s detenforeS eventuais d_o
poder a extinção do voto de legenda.
O PMDB pede apenas ao povo que julgue eSsaS dUas pi-OPOstas
de fraude à verdade eleitoral, e tome nota dos només de seus· autOres. Até porque o laboratório clandestino das "química-sr. do Governo já forneceu um longo roteiro à aventura, p_ouco limpa, doS alquimistas que pretendem transformar a lei numa "guitarra" de votos.
Para a conta de chegada das urnas, armaram uma contabilidade
fraudulenta e montaram engenharias eleitoraís_inespCfadas.~Pi-fmei~
ro, impuseram a ViriCUiação-de votos p3.ra- a ·eleiÇão â-e deputados estaduais e federais. Ctfmo nein íss-o" foi 'Suficiente-, ainafraram 'ago-rã,
numa penca UriiCa;- prefeítoS -e ·goverri~dore"s, vereadoreS e sen·ado~
res, de modo- a servir ao apetite- do partido oficiai, ·a cesta completa
dos mandato·s eleitoritis.-COnfisca:rarn, -assun;·a àfeà
'eSCõlha- do
povo, a quem não se dá nem o direito de d_e:CendC:r-Se no--Pfeço·que
paga pelo regime:- não pode seque(eseãlonar suas opções, sendo
obrigado a custear as eleições do governo por -atacado. 0_-vaiejo
passou a ser privilégio do _Governo, veridendo seu~ decretos, suas
leis e seus_ pacotes para cada caso específico.
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----Não serâ por falta de leis iniqtias, produzidas em série peJa fe~
· cundidade imaginosa dos leguleios, que o Governo perderâ aS pró~
ximas eleições. Tambêm não as perderâ por falta de cabos eleitorais,
jã que nesta função_se engajam, com todos os recursos do Estado, os
Ministros, os -Governadores e o próprio Presidente da República.
Não as perderá por falta de repressão à propaganda oposicionista,
poiS ãí esfá a Lei Falcão trancando os órgãos de comunicação; abertos apenas para os representantes do Governo. Ele as perderâ porque não tem votos, e porque nem mesmo as mais refin3das trapaças
se podem transformar em votos.
Eles não têm votos porque estão no poder sem o beneplácito do
povo. Eles não tê_m votos porque não respei(am o povo. Eles não
têm- votos potque não- São âemocra:tas, tanto lhes fazendo uma de-.
mocracia relativa como uma ditadura relativa. Eles não têm votos
porque estão governando -mal o País. Todas ·as propostas que diziam trazer ao País e ao seu desenvolvimento deram nisto que estâ
aí.
-0 que estâ aí é um pais devendo ao estrangeiro 74 bilhões de
dólares, mesmo tendo pago, em 1981, 17,2 bilhões da dívida extCr~
na. O que es_tá aí é um país cujo PIB per capita decresceu em 5,8 no
ano passado, cabendo ao General João Baptista Figueiredo a triste
glória de haver dado ao Brasil a maior queda de sua produção nos
últirilõs 42 anos, e a maior inflação de nossa história. O que estâ aí é
um país onde o salârio mínimo é inferior a 60 dólares reais - um
dos mais baiXos do mundo. O ·que está aí é um país que teve, no últi~
mo ano, coin a -queda do PNB, um prejuízo de 6,8 bilhões de dólares
-mais de l trilhão c 300 bilhões de cruzeiros, ao preço real da divisa forte. O que eStá aí é um paíS- afUndado na recessão econômica e
crucificado na- crise Sociàl, no -aeSeinprC:go,- no- subemprego, e na
agonia de_uma classe média que-; "só no- ano passado, perdeu 15% de
seu poder aquisitivo. O que estã aí é uin pélís ·que não tem uma polítíca econôin.ica, fiscal e monetãrüi, ~enã_o a que se coloca a serviço
das multinacionais e de um sistema financeiro montado sobre a especulação e agiotagem. O que estã aí é um pãíS c[ue teve de dar ao
estrangeiro 72% do valor global de suas exportações, para pagar juros e amortizaÇão dã dívida e-xterna.- O qUe estâ aí é um país com
uma díVida interna astronômica que~ -Só riO setoi' habitacional, tem
um déficit de 6,5 milhões de moradias, com ma1s-de 32 milhões de
_ brasileir~s sem_terem. onde morar, sem uma casa digna desse nome.
o que estâ àf é"um país'(iüe~ terido uhiã"âãs"maióres áreas agricultãveis do mundo, importa feijão, cãrne~ le1te, manteiga, ·arroz, cebola,
e assim por 'diante.-0 que está aí é um pafs sem gerência, mal governado, entregue à incompetência a"dministrãtiva e à corrupção desenfreada, numa escala que nunca se conheceu em nossa vida de nação,
no Império ou na República, O que ar estã é um país que, pilra re-.
- mendar a incapacídãde de seus maus governantes, procura cobrir
seus déficits editando as verbas da educação, da saúde da previdência social, tomando o dinh_eiro dos aposentados, dos velhos, dos
pensío'nistas, doS órfãos e d_ã.s_yiú_vas, c"ometendo um daqueles sete
pecados capitais-, que· bradam aos céus -certamente mais grave do
que aqueles outros, dos quais é tãQ zelozo o Presidente da- República, ao preocupar-se, como. todos nós, com atentados ao pudor
público em rtossa sociedade. Mas o pudor público não se limita a
~doís.rilandamentos d~ lei de Deus. Abrange todos-os outros, tantas
vezes Viofado-s pelo Governo.
A escalada do arbítrio na quebra das regras do jogo eleitoral re~
flete a in-certeza e a agohia de um governo desesperado. Seus portavozes jâ anunCiam nóvas prestidigitações para ampliar a trampoli~
nagem no campo da lei eleitoral. Estamos certos de que não haverâ
casuísmo -capaz de impedir a· vitória da Op-osição -nas próximas
eleições. Só hã uma f9rrriula para dar a vitória eleitoral ao Governo:
_ ~- baixar _um _decreto, com um artigo único, pelo qual haverá
eielções, desde que fique.Proibida a contagem de votos. Porque se
·
·
-·
.
contar, perde.
_.A OpoSiÇão está -atenta e-COrifiante na Justiça-do País. Sem outras armas que não a de uma fé inabalável no império~da lei, o·
PMÔBjá derrJJbou putr~s !lle..didas arbitrâdas do Governo, que ele
sirri; iadicàliiá Siiá luta contra as Ii bel-dades -populares._ Foi com essa
fé que a Oposição- alcançou a rejeição-, Pelo Congresso, da sublegenda para ·o cargcr de governador· de Estado. Foi com ela, finalmente,
que o PMDB-viu repelida pela Justiça a investida do Palãcio do Planalfo contra o_ direito-- de incõtporaçãO dos- partidos.
Anunciamos, enfim, ao povo brasileirO, coin a mesma- altivez
cOm qU:e derrOtamos -o arbítiio naqueles episódíos, defenderemos,
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palmo a palmo, no Congresso, além dC OUtras matérias, o direito de
emendar a Mensagem n9 6, sobre os prazos de transferência de partido e sobre o voto de legenda. O Governo pensa que pode muito.
Mas já lhe fizemos ver que não pode tudo_._Não pode propor a alteração da ConstitúiçãO Sob pretextos fúteis, co-ntrários às normas
jurídicas e aos princípios éticos. Hoje, cOrri ontem, todas as a~res
sões à Lei Maior nos encontrarão pela frente, numa resistência irredutível contra o radicalismo da prepotência oficial. Assim há de ser,
até o dia em que nas primeiras eleiçõeS limpas que houver, o poder
seja devolvido, na sua plenitude, ao povo brasileiro, pelas mãos dos
que hoje representamos, no PMDB, a oposição nacional aos governos empossados sem voto.
Não permitiremos - e para esta decisão conclamamos o povo
- que as eleições sejam armadas como uma; fa:rsa, com a mãquína
administrativa a serviço-dos candidatos do Governo, e com os titulares do Poder instrumentado, pela força de seus cargos e com os recursos da Nação, as campanhas de seus correligionários. Não hesitaremos em bater à porta dos tribunais, para pôr termo a todo tipo
de fraude contra o voto popular. Não abriremos mão de nenhum recurso legal para livrar o Brasil da incompetência e da corrupção deste perverso sistema de Governo.
Exortamos, enfim, nossos companheiros no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas, nas Câmaras Municipais, a que
levem esta denúncia e este protesto aos correlígionãriós e ao povo
em geral, para que o PMDB possa, coeso e forte, barrar o caminho
do Govern_o_em todas_as empreitadas de agressão à lei e aos direitos
da sociedade.
Unidos podemos aprazar os inimigoS da democracia para o en~
contra nas urnas a 15 de novembro, quando nossa vitória hã deres-_
taurar a dignidade da vida pública, em nossa Pâtria, realizando o
compromisso maior do PMDB com a Nação através da convocação
de uma AStsembléia Nacional Constituinte."
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, com muita honra, o nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante- Eminente colega, esse nosso desaguisado, entre
essas duas bandas, a banda oriental e esta banda ocidental, em torno- da fixação das regras do jogo eleitoral, estã ocorrendo, a meu ver, ~or pecado das
duas partes: de V. Ex•s e de "'nossas" Ex•s, do lado de cá. Nós estamos nos
desentendendo porque não estamos observando o ponto de vista do próprio
Presidente da República, que, em sua última mensagem, em março, ao ensejo
da abertura dos nossos trabalhos, sentenciou, logo no preâmbulo:
"' ... outras avenidas têm, no entanto, que ser rasgadas, a fim de que se
construa uma sociedade solidária, aberta, fraterna, responsável, moralmente
sadia; uma sociedade que guarde a jovialidade, a ternura e a bondade de coração, ainda características da gente brasileira. A construção de uma sociedaM
de que se identifique por essas virtudes terâ que ser obra global, em que todos
participem com ardor e desprendimento." A meu ver são simplesmente lapidares essas expressões do Presidente da República, conclamando a que "'todos participem", isto é, que V. Ex•s. participem: e-que rtõs'P1frticipemos também. Aqui então estendo a mão à palmatória a V. Ex•s. Acho eu que, para estarmos dentro das diretrizes do Senhor Presidente da República, preciso seria
que V. Ex•s particíJ:msseríl, também, da elaboração dessas leis eleitorais, coisa
que não estâ acontecendo, a meu ver.
Mais recentemente, nesse seu discurso em que o Presidente João FigueiM
redo condena o desregramento moral de alguns setores da comunicação, ·sua
Excelência disse também: "'Não me arvoro, por conseguinte, em guia espiritual da nacionalidade. Cumpre, no entanto, ter presente que o Estado é
sobretudo um organismo ético, um ente que- po-sSui deveres para com os cidadãos que lhe formam o substrato." Então, o Presidente reconhece que o EstaM
do é um organismo étiCo. Po_rtanto, nãO pode partir do Estado nada que teM
nha semelhança, vislumbre, ou simples nuança de co_isa aética. E aêtico, hoje,
jâ é urii eufemismo, porque se diz aético para não se dizer imoral. Antigamente, a palavra era esta mesma - moral e seu antônimo _era imoral. Por fim,
eminente Colega, parece que todos nós estamos Q]Vidando os ensinamentos
daquele que está à nossa frente, Jesus Cristo, como que presidindo a nossa
consciência. E não somente aqui, neste plenário, mas em outros recintos""também, pois todos somos cristãos: católicos, protestantes, espíritas etc. Mas, infelizmente, todos cada vez nos desavindo mais, todos esquecendo o ensinamento do Mestre: "Amai-vos uns aos o-utros." E também olvidando outro
ensinamento igualmente sublime: "Não faças aos outros aquilo que não queres que outros te façam." Muito obrigado a V. Ex•.
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O SR. HUMBERTO LUCEJ'A- V. Ex•, com a sua sensibilidade política e o seu espírito público, que lhe têm valido uma atuação por demais independente nesta Casa, ainda que membro da Bancada do PDS, o que só nos
merece respeito e admiração, acaba de pôr o dedo na ferida.
Por ocasião do meu discurso inaugural na Liderança da Bancada do
PMDB no Senado, tive ocasião de enfatizar a imensa distância que vai do discurso do President-e da República para ã ação do Governo, e V. Ex• acaba de
comprová-lo. Ao ler essas palavras candentes da Mensagem Presidencial e do
seu discurso de condenação à dissolução dos costumes, V. Ex• mesmo concluiu por achar que não havia realmente muita compatibilização entre os fatos que aí estão e as considerações presidenciais.
No que tange à reforma eleitOral, V. Ex' é testemunha eloqUente do
quanto nós temos sido escorraçados, marginalizados. Nós da Oposição somos surpreendidos a cada dia com novos casuísmos, que só têm um objetivo:
esmagar-nos nas urnas de 15 de novembro deste ano.
Daí, a denúncia e o protesto veemente que o PMDB faz hoje à Nação,
através deste documento que acabo de ler e que, estou certo, deixa-nos a todos nós, bem com a nossa consciência de patriotas e democratas e vai satisfazer plenamente o povo brasileiro que se afina conosco nas idéias que esta
mensagem acolheu, porque _o que o povo que~ no Brasil não é um arremedo
de democraCia, como este que aí está. O que o povo ·quer no Brasil, na verdade, é a democracia plena, sem adjetivos, que, para ser legítima, só poderã vir
no bojo da cOnvocação d_e uma Assembléia Nacional Constituinte. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) ,--Concedo a palavra ao nobre
Senador José Richa, por cessão da nobre Senadora Laélia de Alcântara.
O SR. JOSt: RICHA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A Secretaria da Receita Federal desencadeou, no início deste ano, com
ampla divulgação, a fiscalização sobre médicos e dentistas, utilizando, segundo esclareceram as autoridades daquele órgão, as declarações de rendimentos
prestadas pelos contríbuinteS-, informando pagamentos a médicos e dentistas.
A ação fiscal, em si, não pode ser criticada: se algum segmento da sociedade estã-se beneficiando ilicitamente de seus rendimentos, deixando de pa~
gar os tributos sobre eles devidos, é dever da Secretaria da Receita Federal localizar esse segmento e dele exigir os tributos omitidos~ O erro, frise-se, não
está na ação fiscal daquele órgão. Para isso é que ele existe. Como se verâ
adiante, o erro está na política fiscal adotada.
O cruzamento de informações, nesSa primeira fase, pode levar e deve ter
levado à exigência de tributos de queM rÍão devia, ou, pelo menos, não devia
no montante exigido. f: sabido que contribuintes inescrupulosos, obtendo o
nome e o Cadastro de Pessoa Física: de médicos ou dentistas, lançam em suas
- declarações valores como tendo sido pagos a eles, beneficiando-se, assim, desw
se abatimento ilegítimo, e provocando agora esses aborrecimentos às vítimas,
no caso os médicos e dentistas cujos nomes foram indevidamente usados. À
Secretaria da Receita Federal, ao que parece, não sobra alternativa senão solicitar aos médicos e dentistas mediante o processo normal, que indiquem os
nomes desses maus contribuintes. É preciso, porém, que ambos, contribuintes
e autoridade fiscal, tenham, nesse caso, elevada consciência de justiça e de
respeito aos direitos e deveres recíprocos,
De todo o episódio, TIO entanto, retiram-se duras, porém, ricas lições:
i ' - a de que o imposto de renda, tributo social, é dever de todos, e a lei
não pode ser flexível para beneficiar essa ou aquela categoria, sob pena de
subverter-se a própria ordem econômica e social;
2~ ....:.:. que a Secretaria da Receita Federal deve manter-se permanentemente ativa, não deixando durante tantos anos de fiscalizar determinados se--tores da sociedade, principalmente quando pairem dúvidas sobre se esses setores, como um todo, estão ou não cumprindo com suas obrigações fiscais;
3• - a opinião pública não pode ser manipulada no sentido de dar cobertura a excesso de fiscalização, sendo jogada contra urna ou mais categorias
profissionais, e multo filenbEf ·ser manipulada por categorias profissionais
mais poderosas, no sentido de, sob a aparência enganosa de vitima, continua- -rem a agir dolosamente contra o interesse social, quando apurada sua dívida
p;;tra com a sqciedade;
4f .....-finalmente, serve o episódio para trazer à luz o maior de todos esses
problemas, que está na base, na motivação interna que alimenta a explosiva
questão fiscal: é o problema da perversa política fiscal que norteia, dirige e
mantém a máquina arrecadadora do Estado, todo-poderoso quando se trata
de ir contra determinadas categorias profissionais e sociais, mas tão condescendente qaundo se trata de outras categorias.
O problema básico, em toda essa--POlêmica, é, pois, essa cruel política fiscal, que pune quem trabalha e produz, e beneficia quem especula, quem vive
de juros, exaurindo inescrupulosamente a própria seiva que os alimenta. Se
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alguns médicos auferem elevados rendimentos na profissão, é inquestionável
que são fruto de seu trabalho, da sua competência e do seu valor profissíonal.
O Governo prega uma sociedade livre em que cada qual recebe o justo preço
pelo seu trabalho e sua eficiência. Mas, tudo indica que esse princípio só vale
para alguns segmentos da sociedade, principal e basicamente, para todos
aqueles que vivem da especulação com o capital, mas não vale para os que vivem exclusivamente de seu trabalho. Ontem, eram os trabalhadores, os operãrios, as vítimas dessa estrutura. Hoje, esgotadas aquelas categorias, investese sobre a classe média, e não é por acaso que os médicos, dentistas, engenheiros, advogados, administradores e todos os profissionais liberais têm ocupado cada vez mais o noticiário dos jornais, ora envolvidos em greves, em pas~
seatas e outros movimentos revindicatórios, fruto da escalada de um governo
que se fundamenta apenas no incentivo- ao capital especulativo, esquecendose do homem, do seu trabalho, do social.
A ação fiscal, em si, repita-se, não ·está errada. O que está errado é a política fiscal que a norteia. Necessitando o Estado de recursos em montan.te
cada vez maior, para dar vazão não só à voritade de administradores megato:.
maníacos, como prínclpalmente para sustentar a fina teia de favorecimentOs
políticos e econômicos que tornam a máquinã do Governo inoperante, ineficiente e viciada de alto e baixo, o Estado não teve dúvidas em investir sobre
os rendimentos do trabalho, assalariado ou não, com gana incontida. Não sa~
tisfeito de tributar perversamente os salários, ainda passou a exigk cada vez
mais o recolhimento antecipado desses tributos. Assim é que a arrecadação
do Imposto de Renda na fonte sobre salários foi a que mais cresceu na década
de 70, como a seguir se demonstra:

PERCENTUAL QUE O IR-FONTE REPRESENTA NO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO

do assalariado para concedê-lo, na forma de incentivos, a grandes grupos que
recebem dinheiro de graça, muitas vezes Para montarem projetes que são
contrários aos interesses do País.

O SR. JOSÉ RICHA- Agradeço_ o aparte de V. Ex• Tem toda razão V.
Ex' Corno verá mais adiante, eu chegarei a esse ponto, demonstrando exatamente isso, que não há nenhuma justiça social na questão tributãria.
Mas, como dizia eu, Sr. Presidente, a respeito da retenção na fonte:
1: por isso que, desde meados da década de 70, todos os setores do País
têm criticado a política de retenção na fonte, responsável pelo contínuo crescimento anual das restituições do Imposto de Renda- pessoa física. Porém,
o Gov-erno, insensível, jamais procurou corrigir essa distorção, esse verdadeiro confisco que se faz sobre os rendimentos de quem trabalha. Basta ver os
números, para que se avalie essa injustiça social:

TOTALDAS RES1'ITUfÇ0ES ANUAIS DE
IR - PESSOA FlSICA (EM Cr$ MILHOES)
1972- 621
1977- 9.087
. 1978 ~ 15-.391
197J ~ 1.074
1974- 1.465
!979- 26555
1975- 2.911
I980 - 46.445
1976- 6.301
1981 - 101.598 (até nov.f81)
Fontes: de 1972 a 1976: Octávio Gouvêã áe BUihões, eni. Revista de Finanças
Públicas- MF- Sec. Geral N• 333-1• trim/78-pãg. 12
De !977 a 1981: "Conjuntura Económica"- FGV, Jan. de 1982, pãg.

58.

Essa restituição refere-se fundamentalmente a rendimentos do trabalho
(assalãúado ou não), e isso deriva da própria estrutura fiscal perversa implantada no País a-partir de 1966. Sob a enganosa falácia de que era necessário
fortiliecer a capitalização -das empresas, conceberam-se os mais injustos sistemas de incentivos fiscais ao -capítal, incentivos esses que, mesmo depois de
IR-Fontes/
IR-Fonte
Ano
IR-Fonte s/
IR-Fonte s/
quinze anos de provada sua ineficiênciâ, continüam a carrearu sangue, suor e
Outros Rends.
Total
Salários
Autônomos
lágrimas dos brasiJ~iros que p~oduz_em para alguns segmentos privilegiados
-banqueiros e inveStido-res;
Parficllfai-, empresas ii'liúnacionais, em ge3,08
6,6!
13,47
!970
3,78
ral.
[,44
14,01
8,2!
4,36
!97!
Não é à~ toa que- as empresas multinacionais consideram o Brasil a terra
1,30
7,95
!3,55.
1972
4,30
da promissão. Aqui, os estrangeiros pleiteiam junto ao Governo o direito de
1,38
8,43
14,59
4,78
1973
explorar nossas riquezas minerais, detêm esses direitos por alguns anos, e de[4,93
8,32
1974
5,26
1,35
pois "vendem" esses direitos ao próprio Governo, como recentemente VimoS
- ~-7,35
14,97
6,29
1,33
1975
no Projeto Jari.
1,32
7,65
16,21
7,24
1976
E quais são esseS incentivos ao capital?
8,96
9,05.
1,75
19,76
!977
São os mais variados,_ desde os financiamentos com juros subsidiados
1,85
9,27
21,70
1978
10,58
(negados ao Sistema FinanceirO- de Habitação, mas concedidos a importan12,22
26,49
12,05
2,22
1979
tes segmentos industriai~, as fam_osas .. tet_as da Nação", a que se referiu o Mi2,16
9,37
22,58
11,05
1980
---------------------------~- nistro do Planejamento, há alguns mese_s), até às isenções puras e simples,
para culminar com as transferências, também puras e simples, de recursos em
espécie, sob a forma de ressarcimentos do Imposto sobre Produtos IndustriaFonte: Anuário Económico Fiscal- MF- SRF- CIEF- Anos de 1971 a
lizados.
1980- e Estatísticas Básicas- Idem, idem - n•l2/80.
De tal forma se sangra essa nação com esses incentivos e subsídios que,
para se ter uma idéia de sua magnitude, basta verificar que em 1973 eles reSr. Presidente, neste quadro está mais do que evidente- usando como
presentavam 31,98% da própria receita tríbutária e, em !980, eles atingiram a
fonte o Anuário Econômico FiScal do próprio Ministério da Fazenda, desde
99,28% da receita, ísto é, para cada 100 cruzeiros arrecadados, em 1980, o
1970 até 1980 - o que aconteceu, em termos percentuais, com o imposto de
Governo destinou outros Cr$ 99.28 como incentivos ou subsidies a determirenda retido na fonte. Enquanto que em todas as categorías, praticamente, o
nados segmentos eleitos da sociedade!
crescimento foi normal, pequeno, o- crescimento da retenção na fonte sobre
É por isso, por exemplo, que, embora o preço do petróleo já tenha baixasalários cresceu, em 1970, de 3,78% para I 1,05%, em 1980.
·
do mais de 25% no exterior, o custo da gasolina continua crescendo para os
Esse crescimento da retenção sobre salários é tãõ mais perverso quando
brasileiros. É por isso, por exemplo, que, malgrado o desemprego e a recessão
se observa que, consoante a revista Conjuntura Econômica, de janeiro de 82,
-remédios amargos empurrados garganta abaixo dos brasileiros- os juros
pãgina II, a carga tributária bruta, englobando tributos diretos e indiretos,
e a inflação não declinam proporcionalmente. É que o Governo tem que conw
reduziu-se de 24% em 1970 para 21,9% em 1980, em relação aos respectivos
tinuar tomando empre..';;tado interna e externamen.te, para garantir suas obras
PIBs. Isto é, enquanto a carga tributária, como Um tõâo, decresceu no periosuntuosas, seus favoritismos políticos e sua voraz clientela sugadora de incendo, a tributação na fonte sobre salários cresceu.
tivos e subsídios. E para se endividar mais e mais facilmente, concede novos e
O Sr. Lázaro Barboza- Permite-me V. Ex• um_ aparte?
contínuos favores e benefícios ao capital. E mantém intocável o sistema financeiro, oásis de prosperídide dentro de um País assoberbado com falta de
O SR. JOSt RICHA - Com muito prazer.
produção e de empregos!
(J Sr. Lázaro Barboza- Apenas para assinalar, eminente Senador, que
Todos nós pagamos a conta governamental, mas só alguns são por ela
V. Ex• faz muito bem em ocupar a tribuna para tratar desse assunto. Infelizbeneficiados!
mente, a filosofia tributária do Governo é essa que o País inteiro conheCe. O
O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex' um aparte?
assalariado, a cada dia, é mais ·sangrado noS seus -recUrsos·, do fruto do seu
O SR. JOS!i RICHA - Com muito prazer.
trabalho, para alimentar o leão do imposto de renda, que é insaciável. Mas, o
que é paradoxal é que enquanto se penaliza aquele que trabalha, arrancandoO Sr. Itamar Franco- V. Ex• _aborda um assunto importante do seu
lhe percentagens cada vez maiores dc;>s seus saláriOs, o Governo ·concede aOs
pfonunciamento: o sistema financeiro. Este é intocável, o Governo não tem
grandes grupos econômicos, notadamente aos grandes _grupos mesmo, inclucoragem de agir com mãos fortes sobre o sistema financeiro. Senador José Rísive às multinacionais, os benefícios de incentivO"S fiSCais. Toma~se o dinheiro
cha, quando V. EX:' fala na taxa de juros~ o diz muitO bein: o Governo não
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permite que a taxa caia, por quê? Porque tem interesse em que os juros-internos continuem altos para poder fazer captação- no exterior, em funÇão das
dívidas. que nós. temos a pagar. E mais ainda, Senador Josê Richa, no seu pronunciamento, V. Ex• deixou bem claro: V. Ex• não é çontra que se taxe médicos e dentistas; quer uma taxação justa. Vejarilos o que ê que acontece com o
sistema financeiro: com um lucro acima de 88_ milhões de cr~zeiros, a taxação
é na ordem de 45%. O Governo agora estã eStudando, através do Conselho
Monetãrio Nacional, se vai ou não aumentar estes 45 para 53 _ou para 55.
QUer dizer, quando se trata do sistema financeiro, o Governo tem todo o cuidado. Realmente, ele não tem coragem para agir como deveria agir; toda a
economia brasileira teve um crescimento zero, menos o siStema financeiro.
Era este o aparte que desejava dar a V. Ex•
O SR. JOS~ RICHA- Nobre Senador, V. Ex• tem toda a razão. Quando se trata de tomar qualquer medida no plano económico-financeiro, o -Governo toma de forma ditatorial e implacãvel, não ouve ninguém e eriipurra
garganta abaixo de toda a população ou do segmento que o Governo qu~r
atingir. Entretanto, quando se trata do problema financeiro, das ínstituições
financeiras; ãí o Governo joga balões de e~saio para perceber" a reaç_ã? e não
apenas reúne, conversa, dialoga, troca conVersas, cÕ-=-mo toma todo-o tipo de
cuidado, se acautela para não desgostar ...
O Sr. Itamar Franco - Exatamentel
O SR. JOS~ RICHA - &.atamente, talvez o único segmento, hoje,
O Sr. Itamar Franco - Este é intocãvel...
O SR. JOS~ RICHA ~- ... ~gue estã aliado a este Governo que ai estã. E
não se diga que os beneficiados são os mais necessitados. Ao contrârio._Veja:se o quadro seguinte, apresentado pelo Secretário da Receita Federal, para
justificar o emprêstimo compulsório em I 980:

RENDIMENTOS ISENTOS CONSTANTES DAS
DECLARAÇ0ES DO ANO-BASE DE 1979

Tipos de Rendimentos

Bonificações em ações
Lucro imobiliário
Lucro não tributado na Céd.G
Doações
Titulas de renda fixa
Heranças
Lucro na venda de participação
societária
Lucros, dividendos e bonificações
em dinheiro
Demais
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Valo r em Cr$1 ,00
173.038.180,000
53.496.805.000
32.367.409.000
28.347.823.000
I 6.173.208.000
15.904.869.000

%
45,0
13,9

13.117.710.000

3,4

I 1.897.165.000

3,0
10,3

~39.889.200.000

~8,5

7,4
4,2
4,1

100,0
384.501.769.000
TOTAIS
Temos, então, os rendimentos isentos constantes das declarações do anobase de I 979, isto dito pelo próprio Secretário, ~ um quadro apresentado à
imprensa pelo próprio Secretário da Receita Federal. Esses rendimentOs isentos, constantes das declarações do ano-base de 1979, somaram um total de
384 bilhões de cruzeiros, ou 384 e meio bilhões de cruzeiros. Desses, só as bonificações em ações representam, praticamente, a metade, 273 bilhões de cruzeiros. E vai -por aí afora: Quase todos estes rendimentos isento~ eStão, praticamente, estimulando a especulação.
Para uma visão mais perfeita do gigantismo~ dessa política de incentivos esubsídios que sangram os co(res públicos, contra a qualjã se m:inifestara incisivamente o ex-Ministro Karlos Rischbieter, é elucidativo o quadro a seguir,
apresentado pelo Presidente do Banco Central do Brasil, Carlos l.angoni, na
Revista de Finanças Públicas- MF-Sec. Geral, n. 347, 3• trim/81, pãg. 107:
E, aqui" vai: "Subsídios e Incentivos". O quadro, eu vaLi aneXar ao discurso. Apenas, rapidamente, vou dizer à Casa oS núlrieros globais. Esse quadro faz, inclusive, uma -comparaÇão e analisa o crescimento de_sse_s subsídios e
incentivos desde de 1973 até 198l. Para terem uma idéia, oS subsídios e inc_entivos representaram, no ano de 1980, 950,9 bilhões de cruzeiros. E sabem qual
foi o total da receita tributária do País? Cerca de 957,8- bilhões de cruzeiros.
Portanto, numa comparação entre os subsídioS e incentivos_ dados oa
ârea federal, com a receita tributária, os incentiVOs representaram, como já
disse anteriormerite-, 99,28% do total da receita hibutãria nacional. No ano de
1981, baixou um pouco- tenho-apenas dados estimativos. Ma_s, enquanto os
subsídios e incentivos estão na ordem de l tl'ilh_ão _e 250 bilhões, a receita tributária cresceu pai'a l tfilhão e 915 bilhões_ de cruzeiros. Isto representa, portanto, na relação 65,25. --
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Essa a estrutura da Justiça Tributária que norteia o atual regime brasileiro. E esses núineros-São apenas a parte visível desse iceberg. Trata-se de dados
publícados. Não se conhecem dados sigilosos, porventura existentes. E devem
existir, nós temos todo o direito de supor que existam esses dados sigilosos.
Menos ainda se sãbe dã sonegação "fiscal existente ou estimada, cujos números, se existem, são de conhecimento reservado do próprio Governo. O
que se pode-afirrrúi.r é que, se essa realidade cOnhecida já põe a nu a Política
Fiscal do Governq, que é que se poderia dela dizer se todos os números sigilo·sos--por acaso eXistentes- fo-ssem cônhecidos?
Ora, os contribuintes assistem diuturhamente a esse festival de insensibilidade, de negligência," de omiSsão e de incompetência no tratO dos recursos e
da coisa pública. ~ '!S_sistem, assustados, às orgias de gastos públicos em
Ôbras surituosas; Cm sedeS de bancos ofiCiais; ein sede da SUDENE; em residências oficiais âo 19 e 2º escalões dessa República; em viagens turfstii::as de
ministros e governantes, corn verdadeiras cortes de ãulicos que fa-riam -inveja
aos marajãS das lendárias mil e uma noites.
Enquanto, para custear a Previdência, se investe sobre os salários mínimos, sobre os minguados proventos de aposentados e pensionistas, pois para
a Previdência não hã subsídios ou incentivos. Diante dessa insensibilidade total, é compreensível que os cidadãos se sintam compelidos a não pagarem a
conta do Governo~ De certa maneira, é fórma de proteção do próprio patri_m_óniO~ contra uma administração em qUê não mais depositam confiança. ~a
última defesa do cidadão-contribuinte, a Quem tudo se nega, inclusive o direito de escolher os próprios governantes, cujas contas é chamado a pagar.

O Sr. Alfonso CamargÕ - Permíte V. 1;-x' um aparte'!
O SR. JOSÉ RICHA - Com praz.;,, O Sr. Affonso Cairzargo- Êevidentequenem V. Ex• e nem eu vamos fazer aqui a apologia da sonegação.
O SR. JOSÉ RICHA -

Claro.

O Sr~ Affonso Camargo....:...~ uma grande realidade. E me recordo que há

poucos dias li um artigo desse excelente articulista económico, que é o Professor Joelmir Beting, em que dizia que lia num livro de autor estrangeiro, que
não me recordo o nome, intitulado "Os Desgovernados" -não seí se algum
dos Srs. Senadores leu -e, realmente, se referindo que esse era um problema
mundial; é aquilo que se passa fora das coisas escrituráveis num país, e exatamente na práporção em que a sociedade começa a concluir que realmente, o
que o Governo faz em favor dela? Até que ponto é válida a existência da adminístração pública? Então, essa é uma realidade. Quanto mais ineficaz o governo, maiores os dinheiros que correm por fõra, mãiores, iõclusive, as· produções que correm por fora. Ele cita até exemplos da Itália, onde grande parte da produção italiana simplesmente não" é registrada. Cita, se não me engano, o problema da produção de luvas italianas em que se exportam milhares e
milhares de pares de \Uvas, quando, Oficialmente, não-existem essas fãbricas.
O Povo não aceita o governo que administra mal. V. Ex•, realmente, diz uma
grande realidade. Gostaria também=-_ae cõ-ntribu-ir p-ara o seu discurso, anali_sando um outro aspecto que me parece_bastante injusto e que, volta e meia,
ocorre com relação ao problema da Receita Federal. Pega-se uma categ_oria e
de- Uma hora- para Outra joga-se essa categoria no pelourinho da opinião
pública, generãlii2ndo, como se qualquer m·édico ou dentista fosse um sonegador que está: contra a sodedade. Isto, volta e meia ocorre;- é uma grande injustiça que se__comete, porque, .como não há realmente um controle, uma fiscalização eftcaz, pega-se exatamente alguém para colocar no poste, a nu, perante- opinião Pública e cometer uma grande injustiça a uma classe que. -evidentemente, presta grandes serviços ao País, como médicos, dentistas e outros. profissionais liberais.

a
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Quem é? E uma personalidade realmente rica, uma personalidade múltiO SR. JOSt RICHA - y_ Ex• estâ carregado de razões, tanto numa
como noutra das suas duas observações. Na verdade, o que está acontecendo
pla. Eu diria que a única COisa que Menotti não tinha feito era 90 anos. Agoatualmente é exatamente -isso~ O GOVernO pega ufp.a determinada categoria
ra, ele também já fez isto. Porque ele é poeta é romancista, é escultor, é pinprofissional e estraçalha, jOga para a opinião pública como se- fOs-Sem. os
tor, jornalista, -político parlamentar, tendo durante algumas legislaturas honmaiores marginais, os maiOres sonegadorCS,--os- m-aiores impatriotas deste
rado não somente a Assembléia Legislativa de São Paulo mas também a Câmara Federal dos Deputados.
País. Isto não é posSivCI continuar acontecendo.
Com-relação à outra observação de V. Ex•, nobre Senador Affonso CaA sua obra mais conhecida é o "Juca Mulato", que é uma extensão do
"Jeca Tatu", de M9nteiro Lobato. Ele_ tem-se projetado na vida intelectual
margo, é verdade. Embora não queiramos aqui fáiéT ãpologias da sonegação,
d_o Brasil por essa diversidade de atividades intelectuais que marcam realmené preCfs"o ir à -raiz dos problemas. E a raiz do problema, hoje, qual é? E: a falta
te uma ação profundamente fecunda. Ele pertenceu ao antigo PRP, foi correde credibilidade no Governo. O povo vê esses gastos nababescos, absurdos,
Hgklnário, secrefário do Presidente Washington Lufs. E é realmente, para
obras megalomaníacas, os taiS programas nucleares, as sedes suntuos_as, as
mordomias e a própria corrupção.
queril com ele convive, _quem o cOD.hece, é grato ver como aquele grande hoÉ evidente que isso, no íntimo', induz-o sujeito a tentar, se poSSíVel, itão -- menl fala com entusiásmo, coin reconheciniento, -e eu diria com justiça, d.i
recolher o seu tributo, porque ele sabe que se recolhido serã mal aplicadO-.
personalidade de Washington Luís. O que ele continuou a fazer, sobretudo
Então, é preciSO ir à raiz do problema. Um governo parll ter moral, para
depois da Revolução de 30, quando Presidente Washington Luís, perdido o
poder, foi para o caminho do exílio. DUrante longos anos, Menotti continUou
exigir da sociedade brasileira o cumprimento dãS- s1.ias obrigações éneCessâriO
que primeiro dê o exemplo, senão, não tem jeito~
a ser aqu_ele mesmo amigo, aquele inesmo companheiro fiel e dedicado que
Com relação aos médicos e dentistas, cum-pre lembrar que deles o Goverele fora no Governo do Presidente Washington Luís . .E. uma marca, não da
sua inteligência, mas do seu caráter, porque, realmente, Menotti Dei Picchia
no se lembra apenas para pedir compreensão; pedir colaboração, paciência e
S_erviço; clamar pelo espíríto de humanidade e cíVicO; invocar o seu patriotis~ Se distingue por essa acumulação: ele não é aPenas uma grande inteligênCia,
n\o, como sempre fez com a classe trabalhadora. Mas deles o Goyerno não se
um grande poeta. Ele, talvez seja, com Joaquim Inojosa, hoje, o único sobre~
vivente da"qUe! e Ta to marcrinte da vida intelectual e culii.ti-al do Brasil que foi a
lembra na hora de remunerar condignamente, na hora de fazer seus- pãgamenSemana da Arte Moderna de 1922, que reuniu personalidades daquele tempo,
tos de trabalho com seis e mais meses de atraso, como acontece com as contas
a começar pelo maestro Vila-Lobos, Oswald de Andrade, Ribeiro Couto,
do INPS. Acusam-nos de mercenários, mas neSam~lhes até o direito sagrado
de receberem pontualmente o fruto de seu trabalho. Não é de estranhar, pois,
Volpi, pintores como Tarsila, Malfatti, todos eles reunidos_ com o objetivo de
dar uma nova mentalidade, uma nova dimensão, novos caminhos à vida intea desconfiança com que os médicos e dentistas vêem agora o Estado __fiscal,
lectual brasileira. Realmente, aquela Semana foi marcante, tendo se derramaacostumados que estão a sofrer na pele as agruras impostas pelo Estado pado sobre o Brasil, sobretudo depois que a ela aderiu Grãça Aranha, cOm a sua
trão, mau pagador, mas perduláriO e irresflonsâVel construtor de obras_ mega·
célebre conferência na Acade-inià BraSHeira de Letras·.
lomaníacas e viagen-s parridisíacas, como qiie fiildo ínsensível da pobreZa e da
infelicidade do povO a quem devia assistir.
--- Aliás, para faier unl- pequeno registro pessoal, eu, a esse tempo, assisti
Por isso tUdo, pode-se retirar do episódiO a dura lição final:
no Rio à conferência que quis fazer- no Teatro Municipal, o poeta futurista
-quando o adminisfrador público perde o respeito pela justiça social,
italiano Marineüi. Mas, no Teatro Municipal, repleto, que vinha abaixo de
pela verdade e pelo bom senso, gastando desordenada e negligente!"fl:ente os
gente, não pôde falar, não deixaram que ele falasse. Vaiaram, aplaudiram,
gritaram. Era uma manifestação apenas do conflito que havia àquele tempo.
recursos públicos;
Eram águas represadas, águas em cachoeiras, que depois, com o trabalho rea- quando a política fisc"al distingue, dentro da sociedade, os muit9s que
devem pagar a conta __em benefício de alguns poucos;
lizado pelos que incentivãámi e efetuaram a Semana de Arte Moderna, secan:ifiZãram dariaQ- r6llnleôte ·um no-vo aspecto cUltural ao Brasil.
-quando a insensibilidade e a frie:ia impedem que se corrij_ãth as injusPortanto, Sr-. Presidente, acho que seria uffia omlSsão grave se o S~nado
tiças de tributar exct!ssfvamcnte rendirTientos do _tra6alho ao longo -de quinze
da República ilãO regisü·ãssê, através dá pã.lavra mesmo de um dos seus maiS
anos, enquanto beneficia com subsídiOs _e incentivos, provadamente ineficazes, a priV1legíados segmentos g.a sociedade; _ _ _
modestos membros, (não apoiado!) o nonagésimo aniversárTo~do grande-poe_
-quando a política creditícia e firüinceirã -Cõriverge sempre para óenefíta, da: grã.nde ·ngura -que é Menotti Dei Picchia.
cio de alguns poucos, em detrimento de todos os demais, inclusive sob o manO Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?
to da faláCia de que os recursos são escassas; O
SR. LUIZ VIANA - Com prazer e honrado.
-quando, finalmente, esse governo se nega a enfrentar livre e democraO Sr. Nelson Carneiro- Apenas para lembrar, nessa evocação que V.
ticamente o julgamento popular do voto livre, buscando nos casuísmos sucesEx• faz da figura -magnifica de Menotti Del Picchia, aquela que foi a sua
sivos viciar, dificultar e até impedir esse julgamento, não se pode deixar de
nobre companheira ...
pensar que alguma razão existe na coletividad~ quando esta se nega a pagar a
conta desse Governo!
O SR. LUIZ VIANA - Muito bem!
Por t1,1.do _isso, embora reçonhecendo a_legitiffiídade da ação fiscal sobre
O Sr. Nelson Carneiro- ... a que iluminou a sua vida, Antonieta Ruth.
contribuintes em falta com suas obrigações fiscais~ não podemos deixar de reO SR. LUIZ VIANA-~ muito oportuna a lembrança que V. Ex• faz
gistrar, neste momento difícil, nossa solidariedade e compreensão para com a
daquela grande darila, gra:nde senhora, grande pianista, que foi realmente
classe médica e para com os dentistas, colocadas contra a parede por erros e
urna grande inspiradora de Menotti Dei Picchia. (Muito bem! Palmas.)
falhas que nem sempre cometeram, compelidos agora a virar fiscais do Governo, e saírem atrás de contribuintes que nem sempre conhecem, sob pena de
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra para uma
por eles pagarem, com juros_ e correção monetária, além de multa, a parte di
breve comunicação à nobre Senadora Laélia de Alcântara.
uma conta que não gastaram e que não devem. (Muito bem.' Palmas.)
A SR' LAÉUA DE ALCÂNTARA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Senador Evandro Carreira, na qualidade de Líder do PT.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE.À REVISÃO DO ORADOR, St;RÃ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume.)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Luiz Viana, parã uma breve comunicação.
-- --O -SR. LUIZ VIANNA (PAra uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sts. Senadores:
O mundo cultural do Brasil está festejando este mês o nonagésimo aniversário do poeta, romancista e escritor- Menottí Dei Picchia.
Acho que é um fato de tal relevo na vida do País que não poderemos deixar que ela passe sem um registro nesta Cas_a.
Seria inteiramen~te desnecessário que eu dissesse quem é Menotti Dei Piechia e o que tem feifo Menotti Dei Picchia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kaiume)- Concedo a palavra ao nobre
. Senadru Dirceu_ Cardoso pa~~ u!lla breve comunicação_.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
Sr. Presidente, notícias chegadas hoje dão:-nos conta de que falew
c~-çt-=:~ta madrugada_~_ em Vít9ria,_ DOna JUdite Leão Castelo Ribeiro, exdeputada estadual em várias legislaturas, minha companheira na Assembléia
Legislativa, no iempo do glorioso PSD, uma das figuras marcantes da intelectualidade do meu Estado.
-- Nascida na Serra, de _uma família que deu nomes ilustres para a vida
pública, para a ·vidlljllrídicà e para a Vída médica do meu Estado, Judite Leão
Castelo Ribeiro, professora das mais destacadas no magistério do meu Estado, guindou-se à política, representando aquele município na Assembléia Legislativa, quando nós também vínhamoS, num sopro de bonança, representar
o _sul do Estado naquela Casa Legislativa.
orador~)-
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Fui seu companheiro durante duas Legislaturas, nas lutas diárias, nas lutas pelo nosso Partido, sustentando o nosso Governo de Carlos Lindemberg e
de João dos Santos Neves.
Foi Líder de uma Bancada pnde pontificaram nomes ilustres que hoje
aqui vou ler, para figurar nóS Anáis da Casa, n_uma homenagem_quepresto a
todos eles, amigos dedicados, companheiros de uma fase gloriosa da minha
vida de homem público, e todos eles indefectíveis cidadãos que honraram o
seu mandato com a sua resistência cívíca e a stiã bravura naquela Assembléia
Legislativa: Jeferson Aguiar, Dalton Penedo, Alfredo Antônio, Judite Leão
Castelo Ribeiro, Pedro Saleme, Joaquim Pesciano, Tufy Nader, Dílio Pene..
do, Francisco Schuwatz, Artílio Caiado, Luiz Lima Freitas, Jeovah Miranda
e Dirceu Cardo_s_o.
Foi-esra-Bancada do gloriosO PSD que inscreveu nos Anais daquela Assembléia as pâginas mais gloriosas de luta e de resistênCia Cívicã da memória
da histórii do Legislativo do Estado do EspíritO. Santo.
Dona Judite, casada com o Dr. Palma Ribeiro, cmn magníficas obras
publicadas~ honrou, -pOrtantO, ·a iritelectualida:de do meu Estado, como escritora de alto coturno, com livros que marcaram época na vida intelectual do
meu Estado.
Álvaro Castelo, que honrou a Câmara Federar Como DepUtado Federal
do meu Estado, uma das destacadas figuras da Cânlàra Federal no seu tempo
e que hoje vive em Vitória;-por certo reCebeU essa notícia co.mo um golpe tre..
mendo a sua sensibilidade de irmão_ querido_ que eu sei que era- de Judlte
Castelo Ribeiro.
_
Ela era irmã de Rômulo Castelo, Prefeito daquela magnífica cidade da
Serra, que hoje é um dos maiores centros industriais- do mçu Estado, onde se
localizam a grande Side_rúrgica _de Tubarão e outras indústrias subsidiãrias _e
satélites que ali se instalaram. Irmã de médicos ilustres que, no Rio e em Vitória; honram a sua família e honram o nosso Estado.
Sr. Presidente, foi sepultada hoje pela manhã em Vitória, e no instante
em que, em pensamento, o seu corpo baixa à sepultura, quero que o meu pensamento se erga a De_us, numa prece votiva a ela, companheira de tantas lutas, de dedicação, de bravura, de resistência cívica naquela gloriosa Assembléia. E a minha alma genuflexa e contrlta; Sr. Presidente, reza uma prece
pela plena fdicidade que ela há de ter no céu, como eu espero.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo apalavra ao nobre Se·
nador Mauro Benevides, para breve comunicação.
O SR. MAllRO BENEVIDES (Pa"ra uma comunicação. Sem revisão do_
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, hã poucos dias a bancada cearense
nesta Casa focalizou a questão relacionada com o financiamento do custeio
agrícola _em nosso Estado, reçlamando do Presidente do Banco do Brasil a
reativação das operações inexplicável e inoportunamente suspen-sas, sob protestos de nossas Iicleranças empresariais.
Restabelecidas as transações --e isto foi anunciado erifaticamente pelo
Senador José Lins, como vice-líder do Governo__; por determinação do Sr.
Oswaldo Colín eis que, desde ontem, por entre surpresas-e indignados, os
agricultores foram cientificados de que nova suspensão havia sido determinada por aquele estabelecimento oficial de crédito, susCitando reação dos interessados, com ressonância no plenário de entidades de classe e nos principais
órgãos da imprensa local.
O jornal O Povo, por exemplo, na sua edição de hoje, divülga ampla matéria, sob o título "Custeio Agrícola Suspenso Novamente", trazendo contundente entrevista do Dr. Elias Leite Fernandes, Presidente da Federação da
Agricultura, em nome dos agropecuarístas do Estado.
Afirma aquele periódico o seguinte:
A Superintendência Regional de OperaÇões do Banco do Brasil
em Fortaleza enviou ontem comunicado a todas as agências do Ceará suspendendo a concessão de financiamentos para custeio agríco-la. Somente os contratos que foram assinãdos até segunda-feira se..
rã o beneficiados com o crédito, assim como aqueles que jâ recebe~
ram a primeira parcela da liberação,
Adiante, na mesma notícia, lê-se:
·~Será um desastre para a agricultura ce-arense", afirmou ontem
o presidente_ da Federação da Agricultura do Ceará, Elias Leite Fer~
nandes, ao tomar conhecimento d.a suspensão dos financiameritos
de custeio agrícola. Felizmente, acrescentoü -ele, a notíeiã que ·obtivemos junto à Superintendência Regiobâl de Operações cf:o B<inco
do Brasil refere-se tão-somente a uma "suspensão", até que sejam liberadas as prestações dos contratos já assinados.
Para o presidente da FederaÇão da AgricuJtura o inverno temse mostrado de forma irregular no Ceará. "Não se ouviu aínda notí-
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das de sangramento de nenhum açude". disse ele. Em algumas regiões, ao-invés de inverno, a seca já está caracterizada, acrescentou
ele, e por esta razão, ainda esta semana, vamos encaminhar documentos ao Ministério da Agricultura, do Iiúerior, e ao Banco Ceritral, solicitando às autoridades que preparem planos de ajuda aos
agropecuarlstas nordestinos.
Por uma coincid~ncia, nessa mesma página em que se divulga a matéria
em torno da suspensão das operações de custeio agrícola, se diz:
"O Sé.Cretário de AgricultUra ào Estado, Agrônomo .E:sio de
Souza, não esconde seu otimismo quanto à perspectiva de este ano o
Ceará ter _um bom ano-agrícola. Segundo declarou ontem ao O Po~
vo, a situação das chuvas hoje no Estado está relativamente satisfatória e, no momento, estamos vivend_o_uma situação de inverno quase que n-õrtnal."
Trazemos, Sr. Presidente, como jâ o fez V. Ex.• anteriormente, este assurito ao conhecimento do Senado FederaL
Desejamos traiiSrflilitU:fifnOVo-apelo ao Sr. Preside_nte do Banco doBrasil, ~r. pswaldo Cqlin, no sentid9 de que não permita a suspensão· dessas operações no Estado do Ceará, exatamen.te rio rrioinento em Que, ilpós três anos
de estiagem, começam a cair chuvas no tei:"rítório cear.ense.
Essa determiilação anunciada pela Superintendência do Banco do Brasil,
no C~ rã, tem sido recebida com demonstraçõe~ de inconformismo, de insa.:.
tisfação e de p_r_otesto, daí por que esfamos na tribuna na tarde de hoje, para
postular ao Presidente do Banco do Brasil que reformule essa decisão esdrúxula e recomende à Superintendência do Banco do_ Brasil no Ceará que dê
continuídade a essas- ()perações de -custeio agrícola.
É, Sr. Presidente, o nosso apelo ao Sr. Oswaldo Colin. (Muito -bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Ainda para uma comunicação,
conced_o a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO ~1ÜLLER (Para ~iria comurikação.)- Sr. Presidente,
Srs. Seriadores:
No dia 2 de junho do corrente ano, -comemora-se o Centenãrio do falecimento de um -homein que foi intitulado "heróí de duas Pâtrías", ou seja, Giu-seppe Garibaldi.
Prest<l:r homenagel'!~_a sua men:Iória é_um-dev_er do povo brasileirO, poís
recordar-se de Garibaldi é lembrar-se_ do aventureiro italiario, sulicíentemen- - te-Capiz de, há 150 anos, lutar- pela liberdade e pela justiça.
Além disto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a notãvel figura Qe Garjbaldi
ao unir-se a uma brasileira, de Santa Cata"rina, Anita, deu-lhe projeção inter..:
nacional e nós nos orgulhamos desse fato.
Garibaldi esteve no Brasil entre 1836_e 1842, _em decorrência de uma condenação à nloite pela particípação, nã Itália, de uma revolta da Marinha de
Guerra do Piemonte.
Se no Brasil teve uma grande influência na luta pela liberdade, na Itália,
.a,o lado de Anita, a brasileira Que o acompanhou sempre, após retornar à Pãtria, Garibaldi foi figura decisiva para que a sua terra se unificasse, em torno
de um só rei, o do Piefuoõte~
Para chegar até a essa -decisão política de aceitar a monarquia piemontesa cdnio a líder do movimento unificador, Garibaldi demonstrou no Brasil,
como na· Itália, s_er um competente chefe militar.
Com o seu exército irregular, há 122- anos ele conquistou toda a baixa
Itália, destruindo daquela região o poder dos Bourbons. No Brasil, destacouse com a criação da guerrilha gaúcha, preconizando tempos mais modernos.
Não foi um Napoleão, um Moltke ou um Kutusov, grandes generais do século XIX, mas a sua resistência em Roma-; enfrentahdo o exércitO francês, em
1849, a admirável campanha no sul da Itália, a vitória contra o exército
austríaCO em Bessecca, em 1866, e uma vitória contra o exército de Bismark
na Guerra Franco~PrU:Ssian-a de 1870/1871, reforçam nosso conceito que Garibaldi, não há dúvida, foi um grande líder militar e pode ser colocado entre
os melhores do século passado.
Normalmente, Garibaldi comandava tropas irregulares à moda dos séculos XV e XVI, mas, acima ode tud~, ideologican1e~te! ele v!a nas suas fol"ças
a vanguarda de uma revolução libertária e socialista, encarnada pelas suas
forças irregulares, para ele, um autêntico exército do povo. Marx foi um admirador de Garibaldi e talvez o tenha sido, diante das teorias socialistas que
ele encarnava, mas os estudiosos da personalidade do grande italiano consideram Garibaldi, acima de tudo, um grande intuitivo e seu maior mérito estava na sua imensa capacidade de se identificar com as aspirações populares.
Esse, talvez, o traço marcante que levou Marx a admirá-lo tanto. Romântico,
como bom peninsular, foi um herói desse tipo, mas jamais foi levado ao romantismo irreal, como de Byron, morrendo pela liberdade, neste caso do inglês, dos gregos.
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O seu grande sonho era a unificação da Itãlia. Córitribuiu para que isso
se tornasse realidade. Glorificado em vida, não resistiu à tentaçãO do poder e
do jogo político Oficial e recebeu o título de General, que lhe foi outorgado
por Vítor Emanuel II.
A sua personalidade incomum inatacãvel, seu caráter firme e o seu despreendimento traziam mal-estar aos poderosos.
Fez e refez a sua vida, com dignidade e, acima de tudo, com coragem,
com impressiOnante fóiÇa espiritual e infinita coerência-.
Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que Giuseppe Garibaldi
foi um exemplo, para os padrões de dignidade da pessoa humana, não s6 na
Itália, como no Brasil.
As suas lutas, a sua bravura, o seu idealismo romântiCo Quanto ao Brasil
vão por todos conhecidas, pois todos já estudaram a História Pátria.
Por motivos mais que jUstos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, proponho
que esta Casa, através do nosso Presidente, entre em entendimentos, se achar
conveniente, com o Presidente da Câmara dos Deputados, e as duas Casas do
Congresso Nacional, por intermédio das duas suas Comissões de Educação-eCultura, procurem motivar os outros Poderes constituídos, deste País, a fim
de comemorar-se condignamente o "Centenário da Morte" de Garibaldi, figura de _grande destaque da Hist6ria Pátria.
Outrossím, sugiro, Sr. Presidente, que se procure entendimentos, com _o
governo italiano, através do seU embaixador credenciado junto ao Goyerno
brasileiro, objetivando comemorar-se juntos tã_o- ü:nportãnfe efeméride para
as duas grand~ Nações, o Brasil e a Itália.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gi!van Rocha)- A Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutõs, deStinada à aprecüLção das redações finais dos ProjetaS de Decreto Legislatiyo n9s_ 21 !__de 1980,
23 e 34, de 1981.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Evandro Carreira -Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Luiz Fer~
nando Freire- Alberto Silva- José Lins- Dina:rte Mariz- Cunha Lima
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista - Loril-arito-Júníor- Luiz Viana-João Calmon --Amaral Peíxoto =--- Tahcredo Neves - Amaral Furlan _.,
Franco Mont_oro- Henrique Santillo---:- Affonso Camargo- José RichaLeite Chaves- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro
Simon - Octávio__ Cardoso.
O SR.. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está finda a Hora do Expedien·
te.
Passa~se

à
ORDEM DO DIA

Não obstante a lista de presença acusar o comparecimento de 51 Srs. Se~
nadares, é evidente, em Plenãrio, a falta de quorum para deliberação.
Nestas condições, a Presidência, nos termos do art. 327, VI, do Regímen~
to Interno, irá suspender a sessão por alguns minutos para possibilitar aos
Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ci tempo necessâiío ao seu
deslocamento até o Plenário, se assim o entenderem.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 20 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Está reaberta a sessão.
Persiste a falta de quorum.
Em razão disso, deixam de ser submetidas à deliberação do Ple:nãrio todas as matérias da pauta de hoje, urna vez que todas dependem de votação.

São os segUintes os demais itens cuja apreciãÇão é adiada:

Marco de 1982
2

Votação, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n913, 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 n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifipa 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 !.063 a, 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiçii, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação So_cial, favorável; e
--de Finanças, favorável.
4

Votação, em prirfreiro fUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal~do~Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição -e Ju_stiça.
5
Votação, em primeiro turno, do Profeta --de Lei do Sênado n9 352, de
1978, de autor~a do Seõapo~_Accioly Filhot que dispõe sobre a ação de ali~
mentes, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucioõaiidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.
6
Votação, em primeiro funiO,- d-o Projeto de Lei dÕ Senado n9 255, 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, tendo
PAREÇERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
~-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juddiçidade;
- de Ll!gislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

7
Votação, em pfimeifo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoifa do Senador Humberto Lucena, que a"Itera dispositivo da Lei
n-9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a !.133, de 198f, das Co·
missões:
-de Constituição e JustiÇa;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 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 Co·
missões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)

Discussão, em pririieiio 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_ Legisla.ção Social, favorá":el;
- de Serviço Pu'blicõ Civfl, contráriO; e
- de Economiã,- favorável, Coffi as Emendas de n9s I e 2~CE, que apre~
senta.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 35(82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público CiviL)
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Esgotada a Ordem do Dia,
volta-se à lista dos oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Víeira.

O SR. EVELÁS!O VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Conçedo a palavra ao nobre
Senador Roberto Saturnino, por cessão do nobre Senador Agenor Maria.

O SR. ROBERTO SATURNINO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo apalavra ao nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR.],..ÁZARO BARBOZA (Pronuncía: o seguinte discurso. Sem revi-,
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu pretendia, Sr. Presidente, trazer à tribuna dois problemas e aqui
debatê-los. Mas, regimentalmente, dispomos de apenas trinta minutos e tenho ainda compromissos fora da Cã.sa qUe obrigarão a minha saída dentro de
alguns minutos.
Quero, então, na rapidez de algumas colocações, dizer Sr. Presidente, da
gravidade sem limites da situação em que vive hoje o lavrador brasileiro, o
produtor rural.
Acabamos de ouvir o discurso do eminente Senador Roberto Saturnino,
quando S. Ex• moStrava a gravidade do quadro econômico, a nossa excessiva
dependência externa, o endividamento monstruoso, a nossa sujeiçâo a taxas
cada vez maiores de juros no mercado_ internacional, taxas prévias altíssimas,
as mais altas do mundo, dificuldades para colocação dos produtos brasileiros
no mercado externo, quando o Governo favorece, com incentivos, a exportação, os governos estrangeiros bloqueiam a colocação dos nossos produtos,
lã fora, com sobretaxas. E estamos esquecendo, efetivamente, do único setór- capaz de modificar esta relação de dependência, que é o setor da agricultura e
pecuária. Isso porque o mundo inteirO tem carêncüt. de alimentos. O Japão,
que estâ aí, como disse o Senador Roberto Saturnino, cOm Uma ecOnomia excessivamente desenvolvida, com um parque empresarial já no modelo 2001,
agredindo o mercado mundial, é, sem dúvida nenhuma, como ·o mundo intei~
ro, carente da importação de alimentos. E, hoje, o produtor brasileiro não
tem incentivos para contiriuar a produzir; ele é excessivamente onerado, seja
pelas taxas de juros, seja pela incidência tributária que sobre ele recai.
Sr. Presidente, parece-me que a maior injuStiça que se pode cometer contra um produtor é taxar-lhe, na fonte de produção de alimentos básicos,
sobretudo, com alíquotas de ICM que atingem, não a rentabilidade que o
produtor possa auferir, mas que atingem despesas, encargos que ele teve para
produzir.
Quando o produtor rural, por exemplo, vai preparar a terra, ele está pagando ICM sobre o trator que está arando a terra; ele estâ pagando ICM
sobre a semente; ele está pagando o IPI sobre os fertilizantes, e, normalmente,
ele nunca consegue vender a sua produção por um preço que lhe dê, pelo menos, 20% de diferencial entre o custo e produção e o preço de colocação no
mercado. E ele paga o ICM sobre o total e, muitas vezes, sobre uma pauta
que estã acima do preço de mercado para a colocação do seu produto.
Sobre este problema, Sr. Presidente, eu pretendia falar de uma forma
mais ampla, e vou fazê-lo na próxima semana. AnteCipo aqui apenas as colocações. Inclusive, uma outra: da situação sui generis em que vive o Estado de
Goiás em relação ao ICM, em face de uma resolução aprovada pelo Senado,
hã algum tempo, se não me falha a memória, em 1gso, e que tornou e está tornando, a cada dia mais, a economia do meu Estado de Goiás, mais frágil.

E. desde a aprovação dessa resolução, pelo Senado, praticamente, não se
instalou, no Estado de Goíãs, uma única empresa de grande porte, seja CQmercial ou industrial. Isso porque, quem se iilstala aqui em Brasília, ou quem
se instala em Minas Gerais, ou em outras regiões do País, paga uma taxa de
ICM, cujõ diferencial chega a ser 7% a menos do que é obrigado a recolher no
Estado de Goiás.
Sr. Presidente, sobre essas distorções, pretendo me pronunciar, da Tribuna, na próxima semana. Tomarei providêncías no sentido de me inscrever
oportunamente, para discutir esses problemas todos que são da maior impor~
tância para o País. (Muito bem!)
Encerrando estas considerações, quero, Sr. Presidente, agora, fazer uma
colocação .diferente. Trazer ao conhecimento do Senado que faleceu anteontem, em São Paulo, o Desembargador Sebastião de Souza, importante figura
das letras jurídicas e da cátedra no Es_tad_o_ de Goiás.
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Foi submetido a uma cirurgia, em São" Paulo, e, em deco-rrência de com.;
plicações pós-operatórias, veio O Desembargador Sebastião de Souza a falecer. Fui alunQ, Sr. Presidente, do Desembargador Sebastião de Souza, na
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e tinha, com o ilustre jurista desaparecido, laços muito estreitos de amizade. Infelizmente, não me foi dado fa~
zer presente ab velório, não podendo acompanhá-lo até a sua última morada.
Mas quero, Sr. Presidente, mesmo assim, en passant, rapidamente, desta
tribuna, manifestar ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à Universidade que ele sempre soube servir com o seu talento, com a sua cultura jurídica,
aos advogados do meu Estado e, de mo_do muito particular, à família do Desembargador .desaparecido, o meu mais profundo pesar, Sr. Presidente, porque ele foi uma figura que prestou- inestimáveis serviços à inteligência goiana
e deixa uma lacuna enorme.·no seio da sua família, .dos seus amigos, dos seus
ex-alunos e da cultura jurídica no meu Estado de Goiás.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.

O SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisã·o do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Jã por duas vezes ocupei esta tribuna para cobrar do Ministério de Edu~
cação e Cultura, através do seu Secretário de Cultura, o Pintor Aloisio Magalhães, a restauração do edifício da Faculdade de Direito do Recife, Faculdade
de Direito incOrporada à Universidade do Recife. E, até agora, Sr. Presidente, não me chegou nenhuma notícia de que aquela Secretaria de Estado tivesse tomado providências -no sentido da restauração do tradicional edifício que
representa, não apenas a casa do Direito com mais de 150 anos de existência
mas, também, um patrimônío artístico que hoje estã tombado pelo Serviço do
Patrirnônio Histórico e Artístico Nacional.
Disse, da segunda vez que vim a esta tribuna, como ex-aluno da Faculda~
de d_e Direito do Recife, naquela casa por onde passaram os homens mais
ilustres desta Nação, Rui Barboza, Castro Alves, SílVio Romero, Joaquim
Nabuco, Clóvis Bevilãcqua. Tobias Barreto_e tantos outros, Sr. Presidente,
que seria até cansativo nominâ~los porque eles estão em nosso pensamento e
em nossa memória.
Disse naquela ocasião que, enquanto não se tomassem providências para
a sua restauração, eu viria c_ontinuadamente a esta tribuna cobrar de S. Ex• o
Ministro da Educação, de S. Ex' o Secretário de Cultura do Ministério da
Educação, a recuperação do edifício da Faculdade de Direito de Recife. Os
estudantes da Faculdade __ de Direito de Recife hã muito tempo que vêm
cobrando, das autoridades responsâveis, a restauração, recuperação, salvamento mesmo do prédio.
O Diretor da Faculdade, r_ecém-empossado, Professor Luiz Pinto Ferreira, no seu discurso de posse disse que a sua meta principal era salvar o edifício
da tradicional Faculdade de Direito do Recife.
Estou aqui, pela terceira vez, este ano, desta tribuna, com um SOS da
cultura pernambucana, dirigido diretamente a S. Ex• Ministro Rubem Ludwig, para que s: EX• eseus auxiliares procurem, enq"uanto é tempo, salvar o
edifício da Faculdade de Direito de Recife, ameaçado de ruir.

O Sr. Jorge Ka/ume -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA- Com muito prazer, nobre Senador Jorge Kalume.

O Sr. Jorge Kãlume- Jã ao final desta nossa sessão, quero mais uma vez
louvar essa sua obstinação, principalmente pelos assuntos culturais, essa sua
luta em defesa do prêdio da Faculdade de Direito ·cte Recife que, afinal de
contas, é o centro onde se formam os jovens, também, que irão amanhã dirigir este País.
O'SR. ADERBAL JUREMA.- V, Ex• rrie permita. Os primeiros políticos do Acre saíram da Faculdade de Direito de Recife.

O Sr. Jorge Kalume- Sei disso. Jã dizia José de Alencar que uma cidade
se conhece pelo número de teatros e de jornais- isso rlaqUeles tempos passados - e eu adiciono: a civilização de um E~tado ou de uma cidade se conhece
pelo número de faculdades, e a de Direito de Recife deve ser preservada a
todo preço, porque é a mais tradicional do Brasil, como V. Ex' tem proclamado aqui e nós sabemos através da História; como é, também, a de Medicina
da Bahia, de onde saíram grandes cien~i~tas, grandes médicos que depois se
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tornaram cientistas. Portanto, V. Ex'" tem razão de esi"ar defendendo o prédio
da Faculdade de Direito de Recife, que é um patrimônio histórico, é um patrimônío que não pertence apenas ao Recife, mas ao Brasil inteíro, pelas suas
gloriosas tradições. Muito obrigado.
O SR. ADERBAL JUREM A - Eu é que agradeço ao Senador Jorge
Kalume a sua intervenção, quando, mais uma vez, da tribuna da Câmara alta
deste País, venho cobrar do Ministério da Educação e Cultura a restauração,
salvamento do edifício da Faculdade de DiieiiO-dO-Recife; faculdade do meu
tempo, por onde nós assistíamos, nos seus corredores e nas suas salas de aulas, o crepitar das idéias novas que agitaram este País, depois da Revolução
de 1930; faculdade que ainda guarda, nas suas paredes centenárias, o eco da
palavra brilhante de um Gilberto Amado; faculdade que inspirou os grandes
momentos de poesia de um Castro Alves; faculdade que é, ainda, a célula mater da cultura jurídica brasileira.
Por isso, Sr. Presidente, continuarei aqui, tantas vezes seja preciso, a
cobrar das autoridades responsáveis do meu País a restauração, a recupe~- ração do edifício da Faculdade do Recife.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (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:
Se o Ministêrio da Desburocratização só pode baixar normas no plano
federal -cumprindo aos Estados e Municípios, na sua autonomia, segUir ou
não esse bom exemplo -, acontece que hã repartições federais que nãO cum~
premas medidas baixadas pelo Ministro Hêlio Beltrão, assinado o respectivo
decreto pelo Presidente da República.
~o que estâ acontecendo no Rio de Janeiro com o decreto presidencial,
dispensando a apresentação de documento de identidade para a concessão de
passaporte comum, quando a pessoa apresenta o passaporte antigo.
Até agora, o Serviço de Policia Marítima igno-ra a-medida presidencial e
exige a apresentação de certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, certificado de reservista e at~ CPE, mesmo quando o interessado exibe
seu passaporte anterior.
Jâ o Instituto Félix Pacheco, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, deixando de exigir atestado, pede fotos 5 por 7 e não 3 por 4, ignorando
portaria do Ministério da Desburocratização.
Data de 24 de novembro do ano passado a portaria do Ministro Hélio
Beltrão, liberando a exigência da fotografia 5 por 7, a não ser quando se trata
da Polícia Federal, para concessão de passaporte e em atendimento às normas internacionais. Visou o Ministro evitar que os pequenos contribuintes
gastam mais do que o necessário para a retirada de seus documentos, alegando:
.. Muitas vezes o cidadão jâ tem algumas fotografias e precisa
desembolsar mais dinheiro para atender às exigências de cada reparTambêm nada obriga, nessas fotografias, a exiS;ência de
tição.
determinado vestuârio.
Se as repartições não podem exigir, o cidadão pode apresentar
fotos diferentes das 3 por 4."
O pior, na descabida exigência do Instituto Fêlix Pacheco, ê que tem de
recortar as fotos maiores, porque, no espaço reservado no espelho da Carteira de Identidade, só cabe uma foto 3 por 4.
A alegação ê- a de que nas fotos daquele tamanho menor os traços das
pessoas não se apresentam com suficiente clareza.
Pelo art. 99 do Decreto n9 84:S41, de 1980, para a- ConceSsàO de paSSaporte comum "será dispensada a apresentação do documento de identidade, se o
interessado apresentar passaporte anterior, expedido pelo Brasil''.
Mas essa determinação legal não é válida para o Serviço de Polícia Marítima. Conhecendo o interessado a legislação pertinente, oco~rem tumultos
quase diários nessas repartições, onde os funcionários procuram ser mais realistas que o rei.
Isso precisa acabar, pois ninguém suporta mais a praga burocrática.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Pronuncia o~ seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No amplo quadro das macrofunções e responsabilídades prioritárias do MinistêtíO da Educação e Cultura (MEC), o desenvolvimento cultural enfrenta as conhecidas e tradicionais dificuldades consubstanciadas na insllfi-
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c1ência dos recursos financeiros disponíveis, inadequação das estruturas organizacionais obsolefas ~ Çarência de_ pessoal capacitado.
Cgmpelido a enfrentar, desde o início de sua gestão, os desafios maiores
do Ensino Básico: na proporção das exigêilcias naCioriais nessa ârea, o Ministro Rubem Ludwig não se descuidou, contudo, de reformular, dinamizar e
modernizar a política cultural, intensificando as atividades vinculadas às artes plásticas, à música, ao folclore, à cinematografia, ao teatro -em síntese,
à- totalidade das manifestações culturais de interesse nacional.
No concernente, especificamente, ao patrim-ônio cultural brasileiro, o
desempenho do MEC pode ser considerado como excepcional, depois que foi
promovida a incorporação à Fundação Nacional pró-Memória, das grandes
instituições de amparo, preservação e divulgação do acervo documental e
museológico do pãís: a Biblioteca Nacional; o Museu Histórico Nacional; o
Museu Imperial; o Museu Nacional de Belas Artes; o Museu Villa-Lobos; o
Irlstituto Nacional do Livro .e o Museu da República.
-A proteção e ·restãura:çâo de bens culturãiS:, -núcleos históricoS e acervos
naturais, abrangendo todo o território_ ilaçicinai, vem se efetuando através de
mais de 150 projetas de envergadura, com recursos da ordem de 700 milhões
de cruzeiros.
Deve-se creditar o êxito que es-sas atividades vêm obtendo à capacidade
empreendedora, comprovada competência e excepcional dedicação do ProM
fessor Aloisio Magalhães, secretário para os Assuntos Culturais do MEC e
Presidente da Fundação Nacional pró~Memória.
Estas considerações ocorreram-me ao tomar conhecimento da recente
entrega do Paço da Cidade, pelo Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Adwaldo Cardoso Botto de Barros, à Fundação
Nacional pró-Memória, que passará cuidar de sua conservação- e restauração.
Ao receber da ECT as chaves do Paço Real, esclareceu o professor Alai~
sio Magalhães "que, sob a supervisão da Subsecretaria do Patrimônio His~
tórico e· Artístico Nacional, os prOjetas e ohras necessãrias à conservação e
restauração do imóvel histórico, restituir-lhe-á a fisionomia -e- as característi..:
cas tradicionais do Paço, integrado no espaço urbano da Praça Quinze, onde
se situa".
A ECT continuará mantendo na parte térrea do vetusto prêdio a ârea ne~
cessãria à manutenção, a título de comodato, sem ônus e por prazo indeter~
minado, da velha agência dos Corre1os·e-Telégrafos, qUe há noventa anos vinha ali funcionando.
Prestigiada pelo Ministro Rubem Ludwig, à solenidade de entrega das
chaves compareceram o Ministro das Comunicações Haroldo Mattos; o Prefeito da Cidade do Rio de Jan'eiro, Júlio Coutinho; o Presidente da Empresa
de Correios e Telégrafos, Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros; o Se~
cretârio de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Arnaldo Niskier; o jornalista Roberto Marinho, Diretor-Redator-Chefe de O Globo; o
Presidente da Academia Brasileira de Letras, Austregésilo de Athayde; o Presidente da UNI-Rio, Guilherme de Figueiredo; a escritora Rachel de Queiroz
e a diretora do Arquivo Nacional, Celina Amaral Peixoto Moreira Franco.
~ O brilho da solenidade realizada no Rio de Janeiro, sexta-feira passada,
19~3-82, refletiu a impottâli.Cfa dessa iniciativa do MEC, traduzida no discurso então proferido pelo acadêmico Pedro Calmon, no qual esse insigne historiador rememora diversos episódios históricos e acentua a presença do velho
palácio na crônica da Cidade do Rio de Janeiro e do País. Por este motivo solicito, Senhor Presidente, a incorporação desse magnífico discurso - "Angusta Mansão do Poder" - ao texto deste meu breve pronunciamento.
Era o que tinha a __djzer, Sr. Presidente (Muito bem.' Palmas.)

a

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR!VAL BAPTISTA.
EM SEU DISCURSO.
AUGUSTA MANSÃO DO PODER
Na solenidade, s~xta-feira, de entrega__-do Paço da Cidade à Fundação
Nacional_Pró~Memóríã, que cuidará de sua: co-nservação e restauração, o histoi~3.dor Pedro ..Calm?n fez o_ seguinte discurso:
Será pouco dizer que ê a mais vasta casa do Rio de Janeiro. ~de fato a
mais-ilustre da América!
Data de 1743, quando a erigiu, por seu arquiteto, José Fernandes Pinto
Alpoim, o admirável Governador Gomes Freire de Andrade.
Observe-se a sucessão de imitações. Os portugueses inspiram-se nos doges de_ Veneza, que à_ margem do Adriático levantaram o palácio não mais defendido pelas muralhas de guerra, mas aber_to aos ricos ventos do comércio: e
ao lado do Terreiro do Paço c~mstruíram 6 da Ribeira, longe das alturas do
Castelo, junto à maré povoada- de caravelas, os porões atulhados de especiarias das "sete partidas do mar", em que não se escondia o príncipe, temendo
o ataque, mas se exibia o rei, negociando a exportação. Do mesmo modo
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imaginou Çiomes Fr_eire rasgar na vãrzea diante d_os,,c;Iaustros carme.J.ita:s a, ~Ç
plica fluminense desse largo do Pa.çO:.de uffia banda, corno o do sOberano, osolar de seu proposto, da outra banda, riscado pelo irrepreensível Alpoim, o
dos Teles- cujo arco sombrio escapou felízrnente ao martelo das demolições
-, no fundo a seqUência de campanários, em frente a mansa onda da bafa
quebrando nas pedras do cais_. Lateja na visão aguda do Governador a presciência dos acontecimentos; profetiza o que assombrarão mundo em 1807; a
travessia do oceano pela família reinànte, á inudança inesperada do Estado,
deixando a Europa inas quase sem sair de Portugal, que trocava de clima
acertando na topografia; em vez do Paço da_ Ribeira dei-rei D.__ Manuel, o Terreiro do Paço do Conde de Bobadela; nas dimensões de uma arejada praça a
sugestão, a previsão, à adivinhação do império; SUbstituindo o passado- o
futuro; antes de proclamada, materializada e solene a independência; esta cidade promovida a sede da monarquia lusíada; o Brasil, seu centro geográfico
e seu trono intempestivo; nele- popular e amado, o astuto Sr. D. João VI,
vigiado pela prudência da mãe louca, D. Maria I, e pela doidice da mulher
ambiciosa-; Carlota Joaquina; o único palácio real do continente.
Nem por ter sido abrigado sob as mangueiras da Quinfa, no sllpúrbio
paradisíaco, desprezou ele as instalações do Paço da Cidade no_ coração do
Rio. Foi, enquanto durou o regime- de 180-8 a1889 _--a aUgusta-mansão do
Poder, Nascera democrática, firmando os alicerces na areia suja, a espiar a
barra das janelas de balcões de ferro, com o dístico em bronZe sobre o dintel
da porta, sem os refolhas da arrogância ou as Pretensões da grandeza, estampando na simplicidade inteiriça a modéstia e a compoStura do século anterior, em que a imensidade de Versalhes cabia nas proporções fradescas de
Mafra. Ao contrário, um digno senso, menos das realezas do que das realidades da terra, equilibrava a sua amplitude de palâci"o" colonial que continuava
- com as galas da nova condição - familiar e acessível, um dia por semana
franqueado ao povo, que em fila indiana ía beijar a mão ao rei, e batido, no
seu quadrilátero de granito, por todas as temporais da História. Daqui comandou D. João VI_ os domínios da Ãsfa, óã"Ãfrlca,---aa-Améflca:À.quiTicou
em seu lugar o filho. Da sétima janela que dá para a praça, antecipou a emancipação declarando que ficava. Sacudiram essas paredes os clamores de 1822.
Aqui se dissipoU a hipótese de regredir o Brasil a possessão, ~om o seu vicerei, para presidi-lo, imperador, o escolhido das multidões. O Caminho da IndependênCia fez-se da vizinha catedral a estas salas cheias de aplauso e cortesiá. O segUndo reinado raiou aqui, num movimento de_rua que o lápis de
Debfet perpetuou como um arremesso de tempestade nos cachopos da lei;
aqui governou, sereno" e gen-eroso, antítese do pai, lembrando o avô - o Sr.
D. Pedro II ... As convulsões populares do longo período reboaram por essas
abóbadas, entraram por essas galerias, hospedaram-se nesses recintos, onde
havia, para as cerimônias, a sala dos embaixadores, e para os imperiais cumprimentos, a sala do dossel, em cima de dois degraus verdes o,trono redondo
de marfim e madrepérola, simbolicamente suspenso sobre o destino e a expansão da Raça, sobre os fundamentos e a vastidão da nacionalidade. Aqui
-encruzilhada da evolução, oscilando entre a aclamação e a revolução, festejou a Cidade o Poder comprometido com a Liberdade. Abdicou D. Pedro I
em São Cristóvão, aqui na manhã de 7 de abril a população se pacificou em
torno de D. Pedro II. Urna criança devia regê-la em 1831; para um velho foi
tarde demais, em 1889. o a-pogeu de sua popularidade sucedeu em janeiro de
186.3: quando o ultimato do Ministro Cristie insultou o brio nacional.
Celebrizaram~na Machado de Assis na crônica, Vítor Meireles da tela. Sobreveio a campanha da Tríplice Aliança. As vitóriaS abalaram com o regozijo
público o terreiro do Paço; aqui se enlaçaram a glória e a ãpoteose; firmou-se
o prestígio da Coroa. Tempo Chegaria em que-por essas- es-Cadas subiu ululante o povo, para se ajoelhar, cum José do Patrocínio, aos pés da Redentora. O
palácio da soberania mudou-se em lar da igualdade; a abolição chefiada por
uma suave senhora, modelo das virtudes brasileiraS, rompera os ferros do-cativeiro; jã ilão havia escravos ... Agonizava entretãiitO, a monarquia. Ao Paço
da Cidade recolheu-se o Imperador em 15 de novembro; e no dia seguinte
aqui entrou de botas e esporas o major Solon, para o intimar em-· nome-do
Governo provisório a deixar o País. De mensagem em punho, começou mal o
emissário: trago a Vossa Excelência ... O Imperador olhou_-o espantado. Trago a Vossa Alteza, corrigiu o major.,. E sentindo que errara, que diante do
triunfo revolucionário brando e paciente se alçava o ancião, que desde os seis
anos de idade era o primeiro dos cidadãos do Império, renunciou ao agravo,
emendou o equívoco, respeitosamente disse: trago a Vossa Majestade ... Era
noite, em 17 de novembro, quando a dinastia deposta abandonou o Paço,- espiada de longe pela curiosidade de Raul Pompêia. Para trás ficavam- os dias
luminosos da velha mansão. Alijados os ornatos de antigamente, mergulhou
também ela, no exílio histórico. Burocratizouse. A margem dos galardões da
capital, mofou, no silêncio do esquecimento, noventa anos. De monumento
da grandeza de outrora caiu na apagac;la humildade das repartições públicas.
Foi como se o tempo ocultasse ao orgulho incómodo que nos impõe a me-
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môria da_s gerações, inútil para o derrotismo dos que não crêem na Pátria, supérflua para a leviandade dos que a não compreendem -ou exagerada para
a ignorância dos que_ a nãO conhecem. Não bastava o veredicto das épocas,
ensinando-nos que no Paço da_ Cidade se tinham harmonízado ·a política e a
cultura, e um passadiço separava .a sala do trono e a do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, coexistindo juntas durante muitas décadas a ciêndã e a
autoridade; galga~do_ os mesmos degraus o Estado e o Espírito; acima da
conjuntura a inteligência; -abancada a tolerância à mesa dos despachos: tão
perto dos rumores da metrópole os cimos do Governo, que a vontade das
massas, escoendo da tribuna parlamentar, aqui ao lado, parecia impelir o
barco das instituições "no seu rumo trailqíiilon•Eis .que a atenção ministerial desperta do seu sono ingrato o Paço_ bissecular. Encarrega-se V Ex•, Senhor Ministro Rubens Ludwig, por intermédio
da Secretaria da Cultura a cuja frente est~ Aloísio Magalhães, de ressuscitá-lo
em duas faSes: a primeira, a restauração do imóvel; a segunda, a sua inserção
no tesouro de notáveis visitas que dignificam o turis-mo no Rio de Janeiro.
Era como se faltasse à casa hospitaleira dos cariocas o saguão nobre. Vai
abri-lo à recqrdaçâo, à comemoração, ao culto._ E poderã, recuperando-lhe os
espaços degradados, figurar as visagens de antanho, e, subindo de tom, como
o mensageiro..da Repúbfica diante do Imperador destituído, principiar pela
"excelênciã'' do prédio e terminitr por "Sua majestade": o maior, o maís memorável, o mais ilustre dos palácios da AmériCa!
(O Globo, 21-3-82)
L

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montare.

O SR, FRANCO MONTORO [Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Seriadores:

APELO EM FAVOR DA MELHORIA DO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO EM MOGI DAS CRUZES
Recebi, em meu Gabinete, uma COmissão Especial de Vereadores designados pela Cârilara Municipal de Mogi das Cruzes, São Paulo, para obter
melhorias nos serviços de transporte ferroviãrio daquela região.
Os vereadores Vieram a Brasília tratar do assunto diretamente com o Ministro dos Transportes, uma vez que já encaminharam as reivindicações da
população a dirigentes da Rede Ferrovíái'ia Federal S/A de São Paulo e do
Ri_o de Janeiro, sem qualquer resultado.
Mogi das Cruzes é uma importante cidade- da Grande SãO Paulo, com
aproximadamente 200.000 habitantes, importante produtor agrícola do Estado e centro industrial bastante diversificado, com aproximadamente 40.000
operâr1ós. No entanto, os tren~ de subúrbios que servem à cidade não oferecem pãdrôCS míiümOs de conforto e segurança, há necessidade de redução dos
intervalos de trens nas horas de pico; a criação da faixa ferroviária é medida
reclamada há muitOs-a-nos e os atrasos culminaram, recente-mente, em lamentáveis quebras-quebras.
Apesar de ter sido anunciado PelOs dirigentes d-a Rede Ferroviária Federal S/ A, no início de 1980, um-CxtCnsO programa de melhorias para os transportes de massa, até hoje nada foi feito para melhorar as condiçõeS da malha
ferroviária Roosevelt-Mogi das Cruzes, principalmente no Municípi"o de
Mogi das Cruzes, cuja populaçãO- continua a Sofrer com os eternos pfôblemas

criados pelos trens da RFFSA.
Desse modo, é de justiça secundar as reivindicações dos vereadores de
Mogi das Cruzes. Apelo ao Ministro Eliseu Resende, no sentido de que determine providências_ urgeritei para -minóra·r-o sofrimento dos usuârios dos trens
de subúrbios daquela região, que já não estão dispostos a esperar pOr mais
tempo pelo cumprimento de promessas e planos que não apresentam resultados consistentes.

EM DEFESA DA HABITAÇÃO POPULAR
A Associação Brasileira de COHABs - ABC aProvOu em seu último
Encontro Nacional de Representantes, realizado em Londrina, documento
denominado "Carta de Londrina", que traduz as sérias preocupações das
Companhias de Habitação Popular de todo o País com a crise que afeta o
Banco Nacional da Habitação, com graves reflexos no andamento da programação de construção de casas populares.
O documento relata as dfficuldides por que passam as COHABs com a
virtuãl interru-pção dos progfariiiis ffrlariciados pelo BNH, depois de se verem
pratiCamente obrigados a promover prOfunda reestruturação administrativa,
bem como assumírem sérios comproliiisSOs financeiros para a consecução das
ambiciosas metas previstas no PLANHAP- Plano Nacional de Habitações
Populares.
A ABC relembra que o Presidente João Figueiredo anunciou- a construção, durante o seu governo, de 6 milhões de unidades habitacionaís. E,
para garantir o atingimento das metas fixadas, o Ministro do Interior assegu-
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rou que não faltariam recursos e o Presidente do BNH, José Lopes de-Oliveira, tomou providências como: assinatura de convênios com oS Governos EsR
taduais comprometendo metas físicas e finallce1ràs, agnizã.ção da oferta de
habitações, através da descentralização de deciSões C criação de nqVOs programas; medidas propiciando o acesso de uma parcela maior da população
aos programas habitacionais e promovendo o estímulo à população de unidades habitaóíónãi!i.A ..Carta de Londrina,. considera, .. que as decisões tomadas, de fo~ma
unilateral e casuística, prejudicam o atingifuento dos objetivos sociaiS do programa", e apresenta ao Governo Federal várias proposições, as quais, na sua
maioria, ainda não for:am atendidas.
Para concluir, o documento deixa expliCitada a grave preocupação com a
situação atual e perspectivas futuras do programa, Qüe fazem-prever graves
problemas sociais, ficando as COHABs aguardando as providências para que
sejam preservados os_ interesses màíores das populações de baixa renda do
Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito bem!)

21, de 1980 (n' 58/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada_!llais havendo que tratar,

de Cooperaçã_o Técn-ica _ç_m_ Matéria Educacional, Científica e Técnica, conclu~do entre o GOvernO da Rep~blica Federatjva do, Brasil e a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciênciã e a Cultura, em Paris, a 29 de

vou encerrar a presente sessão, designando para a sessãÕ ~xt_raor:dinâria Qe _
hoje, às 18 horas e _30 mínút9s. ~a _seguinte
-,

ORDEM DO DIA

AcO!dO SObre Sanidade_Ari.irrútl em Áreas ae Froriteira, concluído entre o
Govern~ -dã República Fedefativa do._Biasii e O Gov-é:ri:to--aa--República Ar~
geniina, ein BUenOs Aires, a -17 de maío de 1980.

-2- -ri"isCll-ssãO, em t-urno úoic_o;'dã-rêdàÇâo final (oferecida pela Coniissãó de
Redação em seu Parecer n9 50, de 1982), do Pr<?Jeto rl:e Decreto Legislativo n9
23, de 1981 (n9 92/81, na Câm-ª-ra __dos__ Deputados), que aprova o texto do
Acordo so}?re Cooperaçãt? _?O Don:tínío do_Tufismo, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevere~ro- ae 1981.
-3~-

Discussão, em turno único, dá reda!;ão final (oferecida pela Comiss-ão de
R-edação em seu Parecer n9 51, de 1982), 4o Pr_ojeto de Decreto Legislativo n9

3'1, de 1981 (83j81 na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
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O ~sR. PRESIDENTE (Airriir Pinto) -

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n9 46, de 1982), do Projeto de Decreto Legislativo n9

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessiüi às 18 horaS e 25-minutos.)

ATA DA 24~ SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura~
- EXTRAORDINÁRIA PRESIDJ!:NCIA DO SR. JORGE KALUME

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Evandro
Carreira - Raimu-ndo Parente - Oabriel_ Hermes - Alexandr_e Costª Luiz Fernando Freire- José Sarney :--=- Alber.to Silvs .--.a_~rnardinq "\Ci~na
-- Helvídíó Nunes --:- A(mir Pinto -_José Lins ~- Maur9_ Benevid_es_- Dinarte Mariz- Martíns_Filho- Cunha Lima- Humb~~to iu~en~- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela ":.'":"'_Gilvan Rºch_í!_-:- Lo_urival Baptista - Lomanto Júnior - Luiz_Yjanª----:- O.irce.u_-rCard_ç,so__ - ),..oão
Calmon- Amaral PeiXotõ-- Nelson Carneiro--:- Rob~rto Saturni_n_o-...:... Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancre_do__ TS"ceve,s ~ AmaraLE!lrl;;tn --:-_:__
Franco Montoro- BeneditO Ferreira- Hr;nrique_Santillo- Lázaro Bar-

boza - Gastão Muller - José Fragelli -

Meneies Canale- Affonso Ca-

margo - José_Richa- Leite Chaves- Evelási.o Vjeir;i -;7 Jaispn_ B_?rr~tg __-::- -Lenoir Vargas -_PaJ.LIO Brossard- P~dro Sin\9_1}__-- Oc~á~!o_ Çardoso

O SR.-PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 51 Srs:Seri.adores. Havendo númei-o-rÇ&iJJÚ!_!ttald!e~laro.
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossoS_ trabalhos.
O Sr. 1"'-Secretário procederâ à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da RepUblica submetendo ·ao Senado _a escolha _de
nome indicado para cargo cujo provimento depende âe sua ptévia aquiescêncía:-

MENSAGEM N' 30, DE 1982
(N' 95/82, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 42, item III, e parágrafo único do artigo 118 da
Constituição, tenho a honrã de submeter à consideração do Egrégio Senado
Federal o nome do Dou_t_or .OScar O_ias Corrêª pã.i'a exercer ó cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do
Ministro Clóvis Ramalhete Maia.

Os méritos do Doutor Oscar Dias Corrêa, que me induziram a escolhê-lo
Vi-

para ~ó· deserriPenho deSsa eieVadH funÇãO, cOilstam· do anexo Curriculum
tae,

Brasília, 24 de março de 1982. - João Figueiredo.

INFORMAÇAO Curriculum Vitae de Oscar Dias Corrêa
I - Info_rrnizções Pessoal$
I. I - Nascimento: 1 de fevereiro de 1921
1.2- Filiação: Pai - Manuel Dias Corrêa; Mãe~- Maria da Fonseca
Co_rrêa.
1.3- Naturalidade: Itaúna -Minas Gerais
tA ~ldentific<Lçijo:
_.
a) Carteira de Identidade n• 202,032- Departamento de Identificação
do_Estado d!' Mina~ Ger~ís, çm 31-1-67.
b) Título de Eleitor n• 5.606.336 ~ 27• Zona~ Belo Horizonte.
c) Certificado de Reservista n• 33.372 ~·li• C. R.
~ d(Carteira de Identidade Profissional n•~ 2.444 da Ordem dos Advoga-

dos _do Br3:sil -

Seç~o M~nas G.erais. _

,

CIC n' On.146.987-00.
1.5- Endereço atual: Rua Joaquim Nabuco, 190, ap. 201-22080Rio de Janeiro- RJ- fone: 247-4&34.
e)

I I - Formação--cultural e qualijiCQçãO iú:adéttiica
2. I --Pré-Universitária:--- a) Ginásio Mineiro· de Belo Horizonte --hoje Colégio Estadual -

1932/1936.

-

- h) Colégio Universitário- CUrso· Pré-Jurídico da Universidade de Mi-

nas Gerais (hoje UFMG) 1937/1938.
2.2-Graduaçãó:
Bacharel em Direito pela Universidade de Minas Gerais--- (hoje

UFMG} -. 1943.
23 _-Pós-Graduação:
'a) Professor Catedrático de Economia Política de Faculdade de DireiÚ)
da UriivC:rsidade f'ederal de Minas G_eriiS p-or _c~nC~rso de títulos e provas,

com- defesa de tese_. em 1951 ,
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b) Professor Catedrâtico de Economia Politica da Faculdade Nacional
de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil- hoje Faculdade d~ Economia e Administnição da Universidade Federal do Rio de Janeiro - por
concurso de titules e provas, com defesa de tese, em 1957.

III- A tividades docentes de magistério superior
A. Em nível específico de Pós-graduação:
I. Conferencista da Escola Superior de Guerra- 1959, 1960, 1974,
1976, 1978, 1980 e 1981.
2. Professor de Economia Politica do Curso de Doutorado da Faculdade de Direito da UEG, hoje UERJ - 1967.
3. Professor de Direito do Comércio- Exterior no Curso de Pós~

graduação da Faculdade de Direito da UFRJ - 1975~B. Em geral:
1. Profe-ssor Catedrático (Titular) de Economia Política da Faculdade
de Direito da UFMG, nomeado em 1952.
2. Professor Catedrãtico (Titular). de Economia Política da Faculdade
de Economia e Administração da UFRJ, nomeado em 1958.
3. Professor Titular de Economia Política da Faculdade de Direito da
UEG (hoje UERJ), interino desde 1968; nomeado efetivo, em decorrência de
concurso de titules, em 1971.
4. Professor Titular de Economia Po_ljtica da Universidade de Brasília
-1966.
5. Professor Titular interino· de Ciência das Finanças da Faculdade de
Direito da UEG (hoje UERJ), 1967/1968.
6. Professor Titular de Introdução à Economi~ das Faculdades Integradas Bennett - RJ - 1971.
7. Professor Titular de Direito do Trabalho na Escola de Serviço Social
da Universidade Católica de Minas Gerais- 1947/1954.
8. Professor Titular de Noções de Direito na Escola de _Serviço Social.
da Universidade Católica de Minas Gerais-:- 1947.
IV- Outras atividades de magistério supeifOr--A. Na Universidade Federal do Rio de .Janeiro:
I. Diretor da Faculdade de Economia e Administração ....: !968.
2. Chefe do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e
Administração- 1g69/1973.
3. Membro do Conselho Universitãrio...., \968/1981.
4. Decano do Centro de Ciências-- Jurídicas e Econõmicas
1971/1981.
5. Membro do Cm1selho de Ensina· de Graduação- 1970/1971.
6. Membro do Conselho Superior de Coordenação Executiva
1971/1981.
7. Membro da .. Comissão Especial para Aplicação de Recursos da Cidade Uníversistãria"- CESAR- até 1973.
B. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Vice-Diretor da Faculdade de Direito- ·1971/1976.
Diretor da Faculdade de Direito- 1976/1980.
Chefe do Departamento de Direito Público- 1975/1976.
Coordenador de Estudos de Problemas Brasileiros da FacUldade de
Direito - 1973/1974.
__
5. Membro do Conselho Universitãrio- !976/1981.
6. Chefe do Departamento de Disciplinas Básicas desde 1980.
C. Nas Faculdades Integradas Bennett- Rio de Janeiro
1
Diretor da Faculdade de Economia -_1271/1972 e 1975 a 1978
2. Superintendente da Área de Ciências Humanas (abrangendo os Cursos de Direito-, Economia e Administração). 1979/1980.
3. Diretor da Faculdade de Direito - 198U.
I.
2.
3.
4.

V- A tividades técnicas ou projisslonals ·
A. No exercício de mandatos legislativos:
1. Deputado_ à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nas
legislaturas 1947/1951 e 1951/1955. Nessa condição, membro das seguintes
Comissões:
a) de Elaboração da Constituição do Estado de Minas Gerais como
Sub·Relator de Discriminação de Rendas e Municípios, em 1947;
b) de Leis Complementares à Constituição;
c) de Constituição;
d) de Legislação e Justiça;
e) de Assuntos Municipais e Negócios Interestaduais;
J) de Trabalho e Ordem Social;
g) de Estudos para o Aproveitamento do Vale do Rio São FrancíscO
(Relator Permanente);
1.1 Vice-líder da bancada da União Democrática Nacional (1947 /1955).
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.. 2. Deputado à Câmara dos Deputados, nas legislaturas 1955/59,
1959/63 o_ 1963/67. Nesta condição, membro das seguintes Comissões:
a) de Justiça;
b) de Economia (Vice-Presidente);
c) de Legislação Social;
d) de Orçamento;
e) do Vale do São Francisco;
j) de várias Comissões EspeciaiS de Emendas Constitucfonais e Comissões de Inquérito.
2.1. Více-líder da bancada di União DemocrátiCa Nacional (1955/1960 e 1963/1965) e Líder em- exercício (1963).
3. Membro de Delegações Parlamentares do Congresso Nacional:
a) ao Japão- em 1958 -CinqUentenário-da Imigração Japonesa;
b) aos Estados Unidos-:- em 1960 -._Visita de eStudos ao Vale do Tennesee (TV A).
3.1.

E às Conferências Interparlamentares- com apresentação de te-

ses:

- Poru - 1959;
"""":" Lausanne - 1962;
- Lucerna- 1964;
-Genebra - 1965;
-Teerã - 1966.
4. Secretário-Geral da União DemocrátiCa Nacional - eleito pela
Convenção Nacional em 1965.
5. Representante da Câmara dos Deputados na Comissão dã Rádio do
Congresso Naciorial (único, indicado pela Presidência)- 1963-.
B. No exercício de cargos junto ~o Poçler Executivo:
I. Oficial de Gabinete do Secretârio das Finanças do Estado de Minas
Gerais - 1946.
2. Secretãriq .de Estado da Educação do Governo do Estado de Minas
Gerais - 1961/1962.
..
. .
.
3. Secreiârio de Estado da Saúde (Interino) Do Governo do Estado de
Minas Gerais - 1961.
C. Outras Atividades profissionais:
1. Advogado, em exercício, desde· 1944,junto aos Juizos e Tribunais dó
País, inclusive, e princi'palmente, depois de 1955, junto ao E. Supremo Tribu~
nal FederaL
·
2. Diretor da Sondotécnica S.A. (Empresa de Consultaria) 1972/1973.
.
.
3. Consultor Jurídico cte Empresas e Membro de COnselhos de Administração e ConselhO Fiscal; inclUsive, em 1979, da Eletrobrãs, como representante da Ord_em _dos Advogados do Brasil.

VI- Trabalhos Publicados
A~

Livros:
1. ••A Constituição de 1967- Contribuição Crítica"- Forense-Rio
-1969.
2. ~~A Constituição da República Federativa do Bra~il" ~_Texto da
Constituição de 196g; Emenda n9 l, com Observações e Notas - Editora
Alba- Rio- 1970.
3. "A Defesa do Estado de Direito e a Emergênciá Constituciorial"Presença - Rio - 1980.
4. ..Aspectos da Racionalização Econôtriica" - Imprensa OfiCial -Belo Horizonte- 1949.
-- 5. ..Economia Política" - Introdução - ..Conceitos Fundamentais"
Belo Horizonte- 1951.
6. '"Introdução Crítica à Economia Polftica"- Forense- 1957
7. uEconomia Política" - Editora Fundo de Cultura- Tradução de
Economie Poljtique, de Henri Guitton - 4 volumes - Río de Janeiro 1959.
8. "Brasília"- Romance- Grãfica Record Editora- Rio- 1968._
B. Estudos, Conferências, Artigos- (separatas ou em revistas especiali-zadas):
- 1. "'As novas funções do Poder Legislativo"- Conferência na Escola
-Superior de Guerra:_ 1974.
2. ..Idéias para o Modelo Polític.o Brasileiro"- Conferência na Escola
Superior de Guerra- 1978.
3. "Participação Popular na Vida dos Partidos Políticos em uma Democracia" - Conferência na Escola Superior de Guerra - 1980.
4." Anâlise Crítica das Instituições Políticas Democráticas" - Conferência na Escola Superior de Gueri:a - _1980.
~·
"D_emocracia - Qual a viâvel e adequada para o Brasil" -- Conferência na Escola Sup~_rior de Guerra_....;.· 1981.
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6. UAs Ideologias e os Sistemas EconômicoS"- Confei'êilcia na: EsCola
Superior de Guerra - 1959.
7. "Aspectos Doutrinãriõs COntemporâ~eos e _a Segurança._Nacion.al
no campo Econômico" - Conferência na EScõla.sUpCrior de G-Uerra 1960.
8. "Alcance e Compreesão da Declaração dos Direitos do_ Hcilll~m", in
.. Revista de Direito Público e Cíência Política"- Rio- ~utubrojdiz~m_bro
1968- p. 81/114.
9. "'Os Partidos Políticos - Os Sistemas eleitorais" - in Revista de Direito Público e Ciência Política - Rio - 1971 - pp. 5jJ5.
10... Introdução à Problemâtica do Poder Legislativo''. Conferência no
Instituto dos Advogados Brasileiros, in Revista de Informação Legislativa Ano XIII, n• 51 - pp. 5/18- 1976.
11 ... Direito Cohstituciónal- Sobre a Reforma Política"- Conferência no Instituto dos Advogados Brasileiros e IARPEX- in '"Revista Forense"- v. 267. pp. 101/109.
~
12. "A Reforma da Legislação Eleitoral" - in "Estudos Jurídicos em
homenagem ao Prof. Oscar Tenório" - Rio 1977 - pp. 427/438.
13 ... Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil" - Conferência na Faculdade de Direito da UERJ - Boletim da UERJ n• 136- Agosto 1977pp. 665/675.
14 ... Contencioso Administrativo Fiscal" - Substitutivo ao Anteprojeto de Lei do Ministério da Fazenda- in "Revista da Ordem dos Advogados do Brasil" - ano VIII, v.VIl - pp. 239 e 258.~
15. "As Emergências ConStitucionais: Alcance, Limites ÇGarantias" Aula Magna na Universidade Federal de Juiz de Fora in Tabulae (Revista da
Faculdade de Direito) Ano XI, n• 8 (dez. 1978), pp. 31/58; ídem, "Revista da
Ordem dos Advogados do Brasil" - n• 24, janjabril 1978.
16. "A Emergência Constitucional no Estado de Direito" -Tese ã VII
Conferência Nacional dos Advogados- Curitiba- 1978. ·
17. "Os Direitos Humanos na Área Internacional"- Tese à V Conferência Nacional dos Advogados - Rio 1974.
18. "A Ordem Jurídica e a Conjuntura Econômica Brasileira"- Conferência no "'Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ'', in "'Cãdernos de Estudos
Brasileiros"- n9 13 - 1975.
19. "Autoritarismo"- in Ciências Humanas, Revista da Universidade
Gama Filho, v. IV, n• 13-1980.
20. "O Acordo de Garantia de Investimentos entre os Estados Unidos
do Brasil e os Estados Unidos da América do Norte"- Imprensa Nacional
-1966.
21. "Energia Atômica" -Parecer na Comissão de Economia da Câma~
ra dos Deputados, aprovado - 1956.
·22. "A Universidade e o Desenvolvimerito Econômico" ~ Aula Inaugural na Universidade Federal do Rio de Janeiro- Rio - 1970~
23. "Advogado: assistente e litiscoitsorte- HonoráriOs-de Advogado"
-in Revista Forense. CV. 587/591.
24. uA Adoção - Art. 368 do Código Civil" - in Revista Forense.
CVII, 450/457.
25.- uo Profissional de Futebol em face da Justiça do Trabalho" in Revista Forense, CXll, 263/267.
26. ucompra e Venda entre Cônjuges" - in J{ivista Forense CXXIV, 608/6!0.
27. Parecer sobre .. Legitimação Adotiva'', in R"e\JistG -de- DireitO ·contemporâneo- Ano!, n• 2, pp. !57/167.
28. "Desenvolvimento e Educação" - Aula Magna da Universidade
Católica de Minas Gerais- 1961 - in ReviSta do EfzsinO- Belo HOriZonte
- Ano XXIX, n• 209 - pp. 13/24.
29. -"Ciência, Teoria C Doutrin-a Econômica"- ilt Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais- outubro de 1953; e Revista
Forense, CXLIX, 524.
30. "A Família e a Economia" - in Acaiaca, ·n9 -9.
31. "A Carta Constitucional de 1967"- Discursos -Imprensa Nacional - 1967.
32. "Últimos Discursos" - Imprensa Nacional - 1968.
33. '"Porque abandono a Vida Pública"- Imprensa Nacional- 1966.
34. "Silva Lisboa-Visconde de Cairu"- Imprensa Nacional- 1956.
35. "A Revolução: Uma advertência, um apelo e um compromisso"Imprensa Nacional- 1964.
36. 'Minhas Reminiscências de Dante"- Imprensa Nacional- 1966.
37. 'Sociologia", in Acaiaca- n9 2 --Dezembro de 1948.
38. ""D. Francisco Manuel, esse desconhecido"- in Acaiaca- Março
- 1949.
~··
4
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39. ..Algumas ConStantes na vida -de JOaquim Nab~Co" ....::. in Acai~ca
-Agosto de 1949. ~
~
40. '"Saudação'' (em francês), eqi.nome de uFRJ, ao Reitor da Universidade Nacional Técnica de Atenas (Grécia), em 19/3/73.
41. ..Oração de Posse" na Cadeira n9 3 da Academia Mineira de Letras
-Rio- 1970.
42. ""Discurso .de recepção a Wilson Melo da Silva", na Academia Mineira de Letras - Belo Horizonte - 1972.
43. "Oração de Posse" na Academia Carioca de Letras- v.4j5 da
"Revista da Academia Carioca de Letras".:.... Rio- 1980- pp. 113/138.
44. ..DiScurso de recepção a J.E. do Prado Kelly", na Academia Carioca de Letras - Rio - 1981.
Nota: Não foram inclufdos artigos em jornais.
C. Em Publicação:
45~ •• Aspectos da Realidade dos Direitos Humanos" - Conferência
Comem. Fundação Cursos Jurídicos, na UERJ - 1980.
46. '"Reforma Constitucional- ou -Constituinte" - Conferência no
"Fórum de Ciência e Cultura ~da UFRJ" - 1980.
47. ..0 Estado de Direíto - Cãracterísticas e Defesa" -Conferência
em Curso promovido pela Consultaria Geral da República- Brasília- Novembro de 1980.
48. ..A Renovação do Poder Legislativo"- Conferênica na Assemblc·
ia Legislativa de Minas Gerais- Belo Horizonte- Novembro de 1980.
49. "A Constituição Federal e a Ordem Econômica e Social"- Confe~
rência no Instituto dos Advogados de Minas Gerais - Belo Horizonte Maio de 1981.
50. ..A Ordem Econômica e Social e a Constituição"- Conferência na
Universidade Fe-deral de Santa Maria - Setembro de 1981.
VII - Entidades Culturais a que pertence:
1. Ordem dos Advogados do Brasil - Seção MG e RJ.
2. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros - Ex-VicePresidente.
3. Membro dp Instituto dos Advogados de Minas Gerais - Exsecretário e Orador Oficial.
4. Conselheiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil- representando Minas Gerais- 1971/1979.
5. Membro do Jn~tit_!.lto Brasileiro de Direito Constitucional.
6. Membro da ASsociação Brasileira de Diretio Constitucional.
7. Membro da Sociedade Brasileira de Direito AeronãuticO e do Espaço.
8. Membro da Academia Internacional de Jurisprudência e Direito
Comparado""""CRJ.
9. Membro da Academia Brasileira de CiêD.cias Econômicas e Administrativas.
lO. Membro da Academia Municipalista de Letras - Minas Gerais.
11. Membro Honorãrio do Instituto Histórico e Geogrãfico de Minas
Gerais.
12. Membro da Academia Mineira de Letras.
13. Membro da Academia Carioca de Letras.
14. Membro Honorário da Academia de Letras do Estado do Rio de
Janeiro.
15. Membro da Academia Brasileira de Literatura.
VIII - Condecorações:
1. Qrdein do Mérito Tam3.ndaré.
2. Grande Medalha d-a Inconfidência.
IX - Concursos que examinou - para provimento de:

1. Cãtedra de Direito Financeiro da Faculdade de Direito de USP.
2. Cãtedra de Direito Tributãrío da Faculdade de Economia e Administração da UEG (hoje UERJ).
3. Cãtedra de Legislação Tributãria da Faculdade de Ciências Econô~
micas e Administrativas da ·usP.
4. Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UERJ.
5. Titular de Ciência das Finanças da Faculdade de Direito da UERJ.
6. Livre-docência de Direito Administratív·o da Faculdade de Direito
da USP.

7. Livre-docência de Direito Internacional Privado da Faculdade de
Direito da UERJ.
8. Cátedra dC Econonlia d-a F·aCUidade de Direito da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.
9. Cátedra de Economia da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo.
10. Câtedra de Valor e Formação de Preços da Faculdade de Ciências
Econômicas da USP.
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li. Câtedra de Economia Política da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
12. Cátedra de Economia Rural da Universidade Rural de Viçosa.
13. Cátedra de Economia Política da Faculdade de Direito da Univer·
sidade Federal de Goiás.
14. Titular de Economia Brasileira da Faculdade de Economia e Administração da UFRJ.
15. Livre-docência de Direito Econômico da Faculdade de Direito da
USP.
16. Professor Adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas e Admi·
nistrativas da USP.
17. Livre-docência de Anâlise macroeconõmica da Faculdade de Economia e Administração da UFRJ.
18. Livre-docência de Desenvolvimento e Subdesenvolvimento-Política
c Programação Econômica - da Faculdade de Economia e Administração
da UFRJ.
19. Cãtedra de Economia da '"Escola Técnica Municipal". de Belo Horizonte.
X - Algumas outras Comissões das quais pai'ticipou:
I. ColaboradOr convidado pelo Presidente Humberto Castello Branco
c Ministro Milton Campos para elaboração da reforma da Lei Eleitoral e da
Lei dos Partidos, como se vê na Exposição de Motivos 409· B, de 20I 4I 1965,
do Exm9 Sr. Ministro da Justiça, ao encaminhar referidos Projetas ao Poder
Legislativo.
2. Comissão do Instituto dos Advogados Brasileiros para elaboração
do Anteprojeto de Constituição do Estado do Rio de Janeiro - 1975.
3. Membro da Comissão do Instituto dos Advogados Brasileiros, para
elaboração do Anteprojeto de Constituição para o Brasil - 1978.
4. Membro do Júri "'Prêmio Moinho Santista", de Direito; de 1978.
5. Membrõ do Júri uPrêmio Moinho Santista", de Economia, de 1962.
6. Participante de Conferências Nacionais da Ordem dos Advogados
do Brasil e, como Relator, em 1974 e 1978 (teses oficiais).
7. Participante de ucongressos de Faculdades de Direito", sobre o En~
sino do Direito, como representante do Centro de Ciêncías Jurídicas e Econô~
micas da UFRJ e da Faculdade de Direito da UERJ (1979 e 1981).
XI- Atividades ao tempo de estudante- Concursos realizados:
AI. Primeiro ltigar no Concurso Nacional de Monografia, promovido
pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, sobre o tema ..A Guerra e seus re~
flexos no campo do Direito", concurso nacional realizado em 1943.
2. Primeiro lugar no Concurso Nacional de Oratória, promovido pelo
Instituto dos Advogados Brasileiros, sobre o tema "O Conceito de Liberdade
no Estado Moderno", realizado em 1943.
3. Primeiro lugar no Concurso de Monografia, promovido pelo Centro
Acadêmico ucastro Alves", da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, sobre o tema "Qual a contribuição do movimento modernista à
literatura brasileira"- 1942.
4. Primeiro lugar no Concurso de oratória (prova de seleção, para a es~
colha do representante de Minas Gerais no Concurso Nacionãrdc; Oratória
n\" 2, acima), sobre o tema "A Função social do Advogado"- 1943.
5. Segundo lugar no Concurso de Monografias, promovido pelo "Clube de Estudos Jurídicos", da Faculdade de Direito da Universidade de Minas
Gerais, sobre o tema '"A Essência do Pan-americanismo" - 1942.
6. Segundo lugar no Concurso de Oratória, promovido pelo Centro
Acadêmico Afonso Pena", da Faculdade de Direito- da Universidade de Minas Gerais, sobre o tema ·~Raça e Civilização", em 1939.
7. Terceiro lugar no Concurso de Monografias, promovido pelo Clube
de Estudos Jurídicos da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Ge~
rais, sobre o tema "~o advogado necessidade social comum a todos os regimes político-econômicos?", em 1941.
8. Primeiro lugar no Concurso de oratória, promovido pelo Ginâsio

Mineiro (hoje Colégio Estadual), em 1935.
9. Primeiro lugar na tertúlia, no Ginásio Mineiro, em 1935.
B. Mandatos estudantis (todos na Faculdade de Direito da UFMG 1942(1943):
1. Presidente do '"Clube dos Estudos Jurídicos".
2. Presidente do Centro Acadêmico nAfoilso Pena".
3. Presidente do Centro Acadêmico •.-Castro Alves",
4. Presidente do Cent~:o de Estudos "Justino Mendes".
(À CoffliSSão de Constituição e Justiça:)

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19-Secretârio.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 49, DE 1982
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 1982- complementar,

que altera a Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece os
casos de inelegibilidades.
Sala das Sessões, 24 de março de 1982. - Humberto Lucena -José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O requerimento que vem de
ser lido serâ objeto de deliberação após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação- em seu Parecer n9 46, de 1982), do Projeto de

Decreto Legislativo n• 21, de 1980 (n• 58180, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Sobre Sanidade Animal em
Áreas de Fronteira, concluído entre o Goveno da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos

Aires, a 17 de maio de 1980.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, ·a redação final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a redação final
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 1980
~(n'

58180, na Câmara dos Deputados).

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

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1982

Aprova o texto do Aco~do sobr(! Sanidade Animal em Áreas de
Fronteira, concluído entre o Governo da República Federativa do Bra~
si/ e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, a 17 de
maio de 1980.
O Congresso N açional deçreta:
Art. 19 ~ aprovado o texto do_ Acordo sobre Sanidade Animal em
Áreas de Fronteira:, conClUído entre o Governo da República Federativa do
Biã:sli e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, a 17 de maio

de 1980.
Art. 2'?
cação.

Este Decreto Legislativo entra em vigor nã ·data de sUii Publí-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 2:
Discussão, em t~rno único, da redação final (oferecida pela
ComiSsão de Redação em seu Parecer n9 50, de 1982), do Projeto de

Decreto Legislativo n• 23, de 1981 (n' 92181, na Câmara dos Depu·
tados), 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.

Em discussão a redação final. (Pausa. i
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E_ a seguinte a redação final aprovada
. Red.ação final do Projeto de D~reto Legislativo n9 23, de 1981
(n' 92(81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e Cu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
·
- ---
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DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1982

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Domínio do Turismo, concluído entre o GoVi!trio da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de
1981.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperaçã-o no Domínio
do Turismo, cOricluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3_ de fevereiro_de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legíslativo entra em vigOr na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Item 3:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redaçào em seu Parecer n' 51, de 1982), do Projeto de
Decreto Legislativo n' 34, de 1981 (n' 83/81 na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica em
Matéria Educacional, CientífiCa e Técnica, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciênc1a--ea-Cultura, em Paris, a
29 de janeiro de 1981.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivJlmente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 34, de 1981

(n' 83/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o CongreSSo-Nacíonai aprovOu, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eü, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1982
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica em Matéria
Educacional, Cient(/ica e Técnica, concluído entre o _Governo da República Federativa do Brasil e a OrganizaÇão das Nações Unidas para
a Educação, a Ciêricia e a Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1981.
O Congresso Nacion-al decreta:
Art. }9 t aprovado o texto do Acordo de Cooperação Técnica em Matéria Educacional, Científica e Técnica, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organizaçã6 das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e -a Cultura, em Paris, a 29 de janeirO de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Esgotada a matéria da Ordem
do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento n• 49/82, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n"' 14, de 1982Complementar.
Em votação o requerimento.
os- Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação -da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 14,
de 1982-Complementar (n9 263/82, na Casa de origem), que altera a
Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece os casos de inelegibilidades (dependendo de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça).
Solicito ao nobre Senador Aderbal Jurema o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. ADERBAL JUREMA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Sen-adores:
O Projeto sob exame origiilário da Câmara dos Deputados, altera a redação de dispositivos da Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970, com
o objetivo de reduzir o prazo de domicílio eleitoral previsto_ rio art. 19, -item
III, b, n"' 2; item V, d, e item VI, b, para .. pelo menos 1 (um) ano imediatamente anterior à eleição".
A matéria foi aprovada na outra Casa do Legislativo com Parecer favorável da sua douta Comissão de ConstituiÇão e Justiça e, como no méritO,
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trata-se de medida oportuna, nosso Parecer é, igualmente, pela sua aprovação.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O parecer da Comissão de
Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto.
Completada a instrução da matéríft, passa-se à discusSão do projeto, em
turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação do projeto será feita pelo processo nominal, uma vez que a
- inatéiia -depeitCfe~ 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 R~gimento Interno.-Tendo, no entanto, havido acordo das Lideranças, a votação será feita
pelo processo simbólico.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
AprOVãdo O projetO, vai -à Sanção.

E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 14, DE 1982 - Complementar
(N• 263/82, na Casa de origem)

Altera a Lei Complementar n"' 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece os _ca~s de ineleg~~ilidades.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os dispositivos da Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de
1970, abaixo indicados, passarão a vigorar com a seguinte redação:
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tório, pelo menos 1 (um) ano imediatamente anterior à eleição.
VI- .............. , .. ~- ..• , .......................... .
a)
b)

.................................................. .

os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado ou Território, pelo menos l (um) ano imediatamente anterior à eleição".
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
A~t: 39 _Revogam-_se ~s disposições ~m cog_trário:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- 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, do Projeto de Lei da Câmara n"' 114, de 1981
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi~ente da_ Re_pública, alterandC? 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 Conslituicão e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
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(Dependendo da votação do Requerimento nO? 47/82 do Senador José
,Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)
2

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'?13~ de_ 1979,
de autoria do Senado_r Mauro Benevide~,_ que dispõe sobre _a_con_cessão Qe
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 constituciánalidade ejuridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; c
-de Finanças. favorável, com voto vencido dos Senadores .Berna_rdino
Viana e José FrageHL

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 firtl de determinar que o- pagamento
por horas extras habituaiS também integre a·remuneraÇão;-lendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões'
- de ConstttziíÇão-"l! -JUSllça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação SOCiiil, favorável; e
- de FinançaS, favorável.
4

Votação, em primeifo tUrnO, do Projeto_de Lei do Senado n"' 164, de
1981, de autoria do__ Senador Luiz Vian,a, que declara o- Marechal~do~Ar
Eduardo Gomes patrono da ForÇã AÇrea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de ConStituição e Justiç-a, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
méritO, favorável, nos termos de substitutfVo que apresenta; e
- de Educação e- Cultura, favorãvel ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.

5
Votação, em primeiro -turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, 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 Projet6- de Lei do Stnado _n_'? Z55, de
1980, de autoria do Sen_a_d_or. Nelson CarneirO, que ~Ctescenta dispqsitiv6s à
Lei no 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando ~o pagaménto do 13• sa-lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo __ -~, __ _
__
PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 19~81, das Comissões:
--de ConstituiçãO e Justiç-a. pela constitucionªHdade e juridicidade;
- de Legislação SociaL favorável; e
- de Finanças, favorável.
7

Votação, em primeiro trirrio, -do Projeto de Leí do Senado n_9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositíVó-da Lei
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133;cte I9Br, das Comissões-:
~de Constituição e Justiç-a;
- de Legislação Social;
- de SerYiç-o Público _CiVil; e
- de FinGnçds.
8

DiscusSão, em primeiro turno, -do Projeto de Lei- do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe ~~re o exerc~cio da auditoria
--contábil e dá outras pro-vidências, tendo
PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de ConstituiÇdo- e Justira, pela constitucionaHdade e.jufidicida9e;
--de Legislaç-ão Social, favorável;
--de Seniço Público Civil, contrário;- e
- de Economia, favorâvel, com as Emendas de n"'s I e 2-CE, que apresenta.
______ _
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senãdor
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -:- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se·a-sessão às 18 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE I8-'Ú2 E; QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. EVANDRO CARREIRA -(Como Líder. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Afirmar que a sociedade humana passa por uma transformação profun~
da já se constituiu_ num verdadeiro truísmo num lugar comum. O trabalho de
Alvin Toffler, a "Terceira Onda'\ analisa em minúcias esta transformação
por que passa a sociedade humana, depois de ter ultrapassado a 1• onda que
foi provocada pela revolução agrícola, e ainda conviver com a 2• onda ocasionada pela revolução industrial, agora se debate diante da 3• onda gerada pelo
desencadear da en~rgia atômíci.
O impacto daTêrCeTra On"da alcança õ Brasil por volta de 1960 e se apro~
funda, invertendo e subvertendo toda ordem de valores._ Uma análise, por
mais superficial que Seja, constatará essa subversão .tOtar-dos valores, dos
conceitos_e de tudo_aquilo que norteava o homem até bem poucos anos atrás.
Foi" eXat"ame-nte diante desse Painel, desse qu<i.diõ que os trabalhãdores ~do
Brasil, depois de uma experiência longa, adquidda através de milhares de greves, revoluções -e inuno- sofriffientá; tO?lU:fã' E Sângue -derramado, chegaram à
c·onclusão de que não adiantará nada, absolutamente nada, se eles não se or~
ganizarem, se- eles não se estruturarem, a ponto de promoverem a 'transformação da sociedade em benefício da comunidade trabal~adora assalariada,
propiciando aquela justiça social tão esperada, tãõ ansiada e tão decantada.
O trabalhadorbrasileTro chegou a es_ta conclusão_ inequívoca: não há ou~
tro caminho a·não ser a· orgiiriizaC~o do trabalhador, não há outia mCta-e
nem outra trilha, a não ser o preparo político, a consCiehtíiaÇão política ·ao
trabalha-dor __brasileiro. E isto só set4 alcançado através de um Partido, de
uma organização política que-JtinTê,- qüe âglutine, que eduque, que politize,
que cofiSCientize o trabalhador brasileiro; só assim poderá ver e palpar a força
poderosa que ele encarna, quando unido e consciente; força capaz de remover
montanhas, derrubar impérios e tiranias.
Sr.-Presidente, Srs. SenadofeS;por-esfe-partido que viesse de baixo para
cima, que se organ-izasse.- Sobre bases genufnamente populares, eu sonhava
desde loQ.ga data.
Nos idos de abril de 1977, quando o regime totalitái"iõ--que rioS gOVerna·
nos impingiraopacote de abril, modificando a eleição direta para governado~
res e nos impondo o Senador biônicO, -desde eh tão vinha eu, dentro do MDB
depois PMDB, conclamando a direção nacioriat e estadual para que nos orga~
nizássemos, para que abandonássemos estas '"torres-de~marfim" que são o
Senad~ e a Câmara, estes casulos (J_ue boje nada repreSentam para o povo
brasileiro, nada dizem porque nada repercutem. Dizia eu-da rieCe_ssidade ur~
gente de partirmos eln caraVanas que, à êpoca, o cOmpanheiro Marcos Freire
denominara de "c8.favanas -da liberdade", cara variaS _que· Sairiain per~ B-rasil
afom, organizando as bases, orgariiZan:do os trabalhadores, o povo, a fim de
possuirmos retaguarda, a fim de possliirinos uma mãssa- tiãb31ha-dOr8.-CO"nS~
ciente, capaz de respaldar qualquer movimento Que buscasse a tfanSfofmação
da sociedade_brasileira para alcançarmos a decantada e sonhada justiça so~
cial. E infelizmente, Sr. Pr~idente, falei "aoS peixes."
- Desde 1975 que, nesta Casa, venho lutando pela preservação da floresta
amazônica, por uma política conserv3.cioníSta para aqUela área que represen~
ta, indubitavelmerite, um dos elos maiS irrip-ortantes na cadeía biológica e cli-matológica do planeta,- mas nunca foi oUVido, nem no partido a que pertencia.
O _milagrç, sempre O milãgi'e_, ó acaso, sempre o acaso, norteando e con~
duzindo o totalitarísmo".brasileiro, porém desta vez me b,eneficiaildo, dissolve
os dois partidos existentes e cria o pluripartidarismo,-pennitindo que um ope~
rárfo-mê!talúrgico, homem simples, modesto, mas honesto e sincero, aUtêntico
líder dos trabalhadores ófaSileifos~- LLiíz Inácio da Silva, o Lula, funde uin
p_artid,O-de b<:!i":_o para cima, que encampa a idéia mãe da organização doS trabalhadofes -~~ núC(eOS:de-bãse;-o-nde a_· CáitsC~~ntizâÇãQ O~Orrerã; ~ de o_nde
parUdo -tOdas as decisõe~ Partidárias, "depoiS de exaUstivamente diScutidas e
revisadas sem qualquer preocupação- eleitoreira momentânea. O problema
não é obte_r car~os, não é eleger o S:enador ou Governador, não é lutar para
arra~jar e~prego de DeplaaâO 0u-Ver-e30cif para os -caciques do partido,
nãÕ, 0- pârtidO não tenl- cáciqueS oü_-Vêdetes;quem decide são os núcleos de
base. O priflcipal õbjetiVO-ê organizar o trabalhador, esclarecer o trabalhi~
da"r, conscieniízá~IO ·a-a forÇa lJ.ue tem e qúe repreSenta 95% da-pOpulação brasileira, -comO bem -disse o Senador_ L6f(e Chaves.
Trabalhador, Sr. Presiden-te,--rlào é' apenaS o traballiru:for_ br3çal, porém,
_todo aquele qUe vive de salário; o_obreirismo não eticóiltra guarida dentro do
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Partido dos Trabalhadores. O Partido_dos trabalhadOres abriga todo aquele
que vive de_ salário, tanto o trabalhador autônomo, como aquele que depende
de uma empresa; todo aquele que subsiste, mercê do seu salário, é um trabaw
1hador, na concepção do Paftido dos Trabalhadores.
A transformação da sociedade brasileira, ri-o sentido de corrigir as desigualdades sociais, alcançando uma distríbuíÇão eQüTtã.tiVa da re!tda" nacional,
eliminando a miséria e a fome; só será pOssível com j:iartlcipação consciente
e decisiva do trabalhador, do assalariado brasileiro. Re_pito, nada, absolutamente nada, será feito para corrigir o antropOfãáismo da sociedade capitalista selvagem sem o apoio consciente da massa trabalhadora.
E para que ela esteja preparada é preciso co_nscientizá-la através de um
processo educativo, um processo de educação política. -ESse trabalho só pode
ser feito, inicialmente, -a partir das bases, dos núcleos de ba-se, das organizações de subúrbio de pcrifeiia, das or-ganizações de fábrica. O trabalhador
tem que ser preparado mentalmente, tem que ser educado para constituir o
grande caldo de cultura que permitirá a transformação
sociedade brasileira.
A justiça social só será alcançada no dia que houver apoio, retaguarda;
sem retaguarda nós não conseguiremos nada, absolutamente nada, participaremos apenas do jogo casuJstico, respõndendo a casuismo c_om casuísmo,
procurando, nos dcsvãos, nos trope<;os e omissões da lei, os recürsos para responder ao arbítrio casuística. Esse arbítrio que de pacote em pacote casuísta
faz ..gato e sapato" do trabalhador, mantendo os privilégiOs de menos de 6
milhões de felizardos, em prejuízo da grande massa assalariada de 114 niilhões de pessoas.
Asseguro a V. Ex's que não tardará o dia em que essa massa trabalhadora conscientizada chegará ao poder, ninguém poderá se opor a ela, assim
como ninguém conseguiu se opor à massa ·~rsdca que á Afafolá Khomeini
conscientizou -dUrante 15 anos no Irã, e que todo mundo apostava no seu fracasso. Ela resistiu ao Iraque, resistiu a todas as pressões norte-americanas e
russas4 Por quê?- PorqUe estav-am Prep~rados, organizados e conscientizados, tinham organização de base, esta base que foi fefta ·nas mesqUitas.
O PartidO dos Trabalhadores disputará as eleições de 1982, se houver,
aproveitando para dar um passo largo na orgãnização dos trabalhadores,
gan_há-las é_ secundário, nõ -entanto, não poupaTerilos esforÇos para alargar
airtda mais o passo, e conquistar vários cargos eletivos.
Dou graças aos céus por todas as fatalidadeS que me ocorreram politicamente, nos últimos meses; dou graças aos céus p-orque me encontrei politicamente! Eu nunca tive a preocupação eleitoreifa de me reeleger Senador; o qUe
seria tranqUilo se pactuasse com o aJcaponismo que se instalou rya minha terra, nesta união entre PMDB e o extinto PP, quando é a própria lei que me garante a vaga de candidato nato ao Senado da República. Mas repudiei a imo. ralidade, a convivência com o crime e a corrupção que desfigurou e desCaracterizou o PMDB no Amazonas, transformando-o em máquina mafiOsa; onde
se preparam todos para a grande pilhagem dos cofres públicos, exercíciO do
contrabando de cocaína tal qual fora feito nos idos de 58 a 62.
Sr. Presidente, Srs. SenadOres, eu estou dentro do Partido dos Trabalhadores de corpo e alma. Sinto-me como peixe dentro d"água, dentro do Partido que eu tanto desejei, um Partido que tivesse um objetivo claro, simples,
autêntico, real, que é organizar a luta do trabalhador.
Sr. Presidente, nós não faremos nada, nada será obtido se ficarmos respondendo casuísmo com casuísmo. OUtros temPos são vindos: a Terceira
Onda modificou tudo, Sr. Presidente4 Hoje, os medalhões pouca influência
têm no grande panorama polítíco. Eu lhes asseguro: o_ trabalhador brasileiro,
o assalariado, o funcionárfo públiCo va"í ·repudiir nas urnàs de 15 de nOvembro todos os medalhões que pactuaram com a subserviência, _com a corrupção, com a tirania que Vende Carajás por dez mil réls de ''mel coado",
com todos os processos que negam a autenticidade do político. o·_po~O-brasiIeiro está atento, Sr. Presidente.
- -

a

aa

É na universidade, é no trabalho, é nas fábricas, onde quer que estejamos, a palavra ..político" inspira nojo e repulsa! Não sou eu o único dizer
isto da Tribuna do Senado, Sr. Presidente; vários Senadores jâ confirmaram
esta realidade, o povo repudia o político. O carro d_os Senadores é apedrejado
aqui na Capital da República. Saltar de um carro oficial é receber em troca
uma resposta de repúdio e de nojo estampada na face do transeunte. O político hoje não tem crédito. Tamáhha é a matreirice dos casuísmos usados, para
a manutenção do estágio atual de exploração e miséria em que vive o ii-abaIhador, o assalariado,_que a resposta serã dada a 15 de novembro de__I982,
muito mais eloqUente, profunda, e veemente do que foi dada em 1974. O
povo-vai votar contra Os cartolas, os engravatados, os "black-ties", o ••society", os palmadinhas, os líderes de rotoplana, os lacaios de patrões, os fabricantes de fuxícos- e tOdos os pilantris que estão a procura do emprego de Senador, Deputado ou Vereador.

a
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1982

Sr. Presidente, é exatamente em nome deste Partido, onde me encontro
por uma única razão, o seu objetivo -principal: organizar o trabalhador para a
transformação da sociedade brasileira. Ninguém transformará o Brasil se o
trabalhador não for conscientizado para tal. Nenhuma contra-revolução, neI'!hum golpe! Se g?lpe vier é p~ra cada ~ez mais garantir a prepotência e o
arbítrío, para mals uma vez garãntir o autoritarismo, para mais uma vez gararitír o capital fínanCeíro óâi:iOilâl e rriUiti":~dohat_ que su~venciona a tortura
e a tirania, haja viSta Júi Florestal- uma noVa farsa que Se impingiu a este
País- o projeto Carajás é outra intrújTce" qué iiáoexau.rir-rios. ·
Nenhum casuísmo nenhuma fórmula mágica, nenhum ganhar de
eleições sem o preparo das bases irá resolver o problema,
Em 1964, um grupo de patetas resolveu fazer revolução, mas não tinham
apoio, não tinham retaguarda, nem tinham bases. E dois Generais, em 150 ônibus, desceram de Minas Gerais, a~mparam no Maracanã. E. preciso
lembrar que 150 9nibus 6Qtu_lhados de ª_oldados armados_ e mochilados, são
frágeis presas para 150 bombas molotov, isto é, garrafas de cervejas cheias de
gasolina com um_pavio aceso. Pois bem, o General_ Mourão, que era um bravo, i~equivocamente,sozinh_o desembarcou e de ônibus no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, acabou com a revolução dos seis patetas.
RepC:te-se a história com outros matizes, estão tentando modificar a estrutura social, com_ frcntcs,.,c incorporações, quando a solução está nas bases,
está na conscientização do trabalhador brasilefro, verdadeiro propósito do
Partido dos Trabalhadores: organizar os- trabalhadores para a transformação
da sociedade brasileira.
Sr. Presidente, como o meu tempo se esvai, peço que considere como lido
um trabalho a respeito da crise da Previdência Social que faz parte deste meu
discurso.
.
__ .
-MUito Õbrigado.--( MUito -bem! -Apiausos.)

a

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO
CARREIRA EM SEU DISCURSO
A crise da Previdência Social Brasíleira, a despeito· -de não estar mais
ocupando as principais manchetes da imprensa, tem-se mostrado ainda mais
grave do-que em 1981, pelo recente surgimento de novas conseqUências que
atingem diretamente o trabalhador brasileiro e seus dependentes.
Uma _dessas conseqUências, Sr. Presidente, é o fato de que, não obstante
a medida arbitrária do Presidente da República, que em fins do ano passado
decretou o abusivo aumento da contribuição previdenciária de todos ostrabalhadores~ bem como determinou que os aposentados contribuam mensalmente para terem direito à assistência médica, não obstante esse acintoso ato
contra o povo brasileiro - repito - o que hoje se verifica é uma contínua
q-ueda nos serviços de atendimento médico-hospitalar em todo o Pais, com o
rNAMPS não emitindo guias de internação hospitalar, a não ser para casos
_de extrema urgência, o que deverá gerar em breve um verdadeiro colapso na
prestação da assistência médica pelo órgão.
Isso cOmprova mais urria vez qUe a alternativa do governo, de aumentar
a receita e comprimir a despesa, não apenas penaliza duplamente o trabalhador, que paga mais e recebe menos assistência médica, como também nãO é a
solução para o problema do grave déficit previdenCiário, exatamente porque,
em nenhum dos dois aspectos, toca nas efetivas e reais origens da crise.
E__i_ssQ comprova igualmente, Srs. Senadores, que a incompetência do
Ministro da Previdência, responsável, aliás, por todo esse caos em que se encontra o Sistema Previdenciârio brãsileiro, revelou-se também na formulação
de saídas para a crise, uma vez que ele se mostrou incapaz de apresentar à
Nação uma só medida plausível para, pelo menos, amenizar o grave problema que construíra com sua desastrosa administração no Ministério da Previdência.
É realmente impressionante como pôde o Ministro Jair Soares desequilibrar, de maneira tão violente, e em apenas dois anos, a situação financeira
do SINPAS, que, até 1979, se mantinha apresentando diferenças anuais positivas, na relação receita e despesa.
Em 1974, por exemplo, a arrecadação superou a despesa em 3, I bilhões
de .cruzeiros_;_ em 1975, o saldo foi idêntico; em 1976, houve déficit de 1,2 bilhão de cruzeiros, mas, em 77, novo superávit, áe 1,1 bilhão, e, em 1978, areceita foi maior que a despesa em um bilhãQ de cruzeiros, enquanto que, em
79, outro saldo positivo, dessa vez, 3,8 bilhões.
Aí veio o primeiro ano completo da administração do Sr. Jair Soares 1980- e a despesa foi maior do que a receita em, simplesmente, 46,8 bilhões
de cruzeiros._ Repito, Sr: Presiderite; 46,8. bilhões de cruzeiros de déficit em
um SiStema (jl!e até o ano anterior apresentava constantes saldos poSitivos
anuais.
Não há, efetivamente, oUtra explicrição, senão a da incompetência administrativa e do uso indevido da arrCcadação, para esse resultado em apenas
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um ano. Como não serão aumentos de receita;pcw-mais que se extraia do bolso do trabalhador e do aposentado, e por mais que se coloquem títulos da
dívida pública para cobrir os roiUbiJs promovidos pelo Sr. Jair Soares, que
irão resolver a crise da Previdência, porque suas causas permanecem intocadas e, para o Governo, absolutamente intocáveiS.
Portanto, a primeira atitude sensata deve ser a revogação do decreto_ que
aumentou as _contribuições previdenciârias dos trabalhadores e instituiu
cobrança obrigatória para os aposentados. Do contrário, em muito breve o
Sr. Jair Soares e o General-presidente poderão elaborar um outro pacote,
criando novo aumento da receila à custa de mais sacrifíCio ao povo brasileiro.
E, paralelamente, devemos exigir qüe a Previdência Social, um património da classe trabalhadora, seja administrada com eficiência, seried-ade e sem
fins eleitoreiros ou de promoção pessoal como vem ocorrendo, substituindose a incompetência e a corrupção de hoje por uma atuação verdadeiramente
voltada para os reais interesses que devem nortear o Sistema Previdenciário
no País.
Esse é o nosso pensamento, Sr. Presidente, porque assim pehsam ostrabalhadores brasileiros.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 23-3-82 E QUE, ENIREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Conforme preceitua a Constituição Federal, o Sr. Procurador-Geral da
República é julgado, nos crimes de responsabilidade, pelo Senado Federal. A
mim me parece, portanto, que temos o dever indeclinável de acompanhar, de
fiscalizar mesmo a atuação dessa alta autoridad~ da República.
Profiro estas palavras para trazer ao conhecimento do Senado e desta
Nação fatos da maior gravidade que não poderiam deixar de ser registrados
nos Anais da Casa pela Liderança do PMDB, e portanto, pela Oposição, envolvendo a personalidade do Sr. Procurador-Ger~I da República, Inocêncio
Mártires Coelho.
Senão vejamos: Os jornais nos dão notícia de- um escândalo veri~cado
em Pernambuco. Para melhor caracterizá-lo~ leio a versão do Jornal do Brasil,
de hoje, textualmente:

"'0 Escândalo
A denúncia apresentada pelo Procurador Pedro Jorge indiciou
19 pessoas, entre políticos, militares, agricultores, técnicos de órgãos do Governo e agentes do Banco do Brasil, pelo desvio de Cr$ 1
bilhão e 500 milhões da agência do Banco do Brasil em Floresta, por
meio de falsificação de cadastros, liberação de financiain-entos em
nome de defuntos e aplicação de verbas do custeio agrícola em cadernetas de poupança.
O escândalo da mandioca, segundo a denúncia, começou em
1979, quando Ednilson Soares Uns assumiu o cargo de gerente da
agência recémRinaugurada. Ele começou a fraudar em causa própria
até que outras pessoas do banco resolveram participar. Os recursos,
que se destinariam ao plantio de mandioca, foram usados em construção de casas, compra de imóveis -e aUtO-móveis, no comércio e ãté
em outras lavouras.
No dia 3 de março, depois de ter sido afastado do inquérito
por Inocêncio Coelho, com base em suspeição levantada pelo Capitão PM Audas Diniz de Carvalho, um dos indiciados, o Procurador
Pedro Jorge de Melo e Silva foi morto a tiros perto de sua casa, em
Olinda, quando ia entrar no carro depois de comprar pão. A investigação do crime está a cargo da Polícia Federal e o processo contra
os indiciados no escândalo da mandioca corre na 1• Vara da Justiça
Federal."
O fato por si comprova alías considerações que fiz nesta Casà em outra
oportunidade, relativas ao"-crescente desvio do crédito agrícola para finalidades diversas, sobretudo de caráter especulativo no mercado imobiliário ·e no
mercado de capitais, o que representa, sem dúvida, um fator de agravamento
da inflação que aí está, avassalando a economia brasileira.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é de estarrecer nisto tudo é
que o Sr. Procurador-Geral da República, Inocêncio Mártires Coelho, tenha
afastado do seu cargo um seu subor4inado, o Procurador Pe4ro Jorge de
Melo e Silva, que veio, posteriormente, a ser assassinado, justamente o homem que denunciou todos os importantes in:tplicados no inquérito que se
procedeu sobre fraudes verificadas na agência do Banco d.o Brasil de Floresta, em Pernambuco. E tanto é verdade o que digo que, agora, o escândalo ga-
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nha proporções maiores, ganha as páginas da grande imprensa nacional, com
editoriais como o do Jornal do Brasil de hoje, intitulado .. A Voz do Morto.",
do qual leio alguns trechos para ilustrar este pronunciamento:
.. Há quase quinze dias, divulgou-se um apelo formal e oficial,
feito de Pernambuco ao Chefe do Ministério Público Federal, para
que designasse tão breve quanto possível o substituto do Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva no conhecido processo da mandioca. O Juiz da I• Vara da Justiça Federal, que firmara a solicitação,
~ não precisa ri? acrescentar-lhe nada para que o Procurador-Geral da
República percebesse a anomalia de uma situação constituída em
circunstâncias já de si anômi:llas como grande parte dos fatos relacionados com a fraude monumental de que foram vítimas o Banco
do Brasil e o Banco Central num município pernambucano próximo
do Recife.
Foi atendido agora o apelo do magistrado. Por que somente
agora? Durante muitos dias - como se a União nenhum interesse
tivesse na apuração de ilícitos de vários tipos contra seu patrimônio,
que- é paüimõnio público --ficou sem qualquer resposta a solici!ação da Justiça Federal, pejada de preocupação. Que dificuldade
teria encontrado o pedido do Juii:, para que sobre ele dormisse a autoridade competente para lhe dar deferimento? Não teria percebido
o Procurador-Geral que para o deferimento, no caso, não haveria
alternativa?
São perguntas que podem soar como· impertinentes. Mas por
que se fez em Brasília, 'em tantas fases nas quais Se desdobrou o escandaloso caso dos financiamentos forjados, um silêncio incompatível com o dever de dar contas à sociedade brasileira de medidas que
ela espera- para não dizer que reclama -desde o assassinato do
ProcLtrador Pedro Jorge? As indagações não levam qualquer intuito
nla1év0JO: lnút.Tl buscar em qUalquer delas o mais leve traço de malída;-:e·rrl"Siú cOnjunto, e hã muito tempo, elas refletem um apelo bem
mais amplo que o da Justíça Federal atendido agora: emana da opinião pública traumatizada e em expectativa ansiosa desde que o
Procurador Pedro Jorge foi in6xplicavelmente afastado do processo
para ser, um dia depois, para sempre silenciado pelas balas dos ho·mebs denunciados por ele."
. E diga-se de passagem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os jornais
também informam que o único suspêito -t,-eio assassinato do procurador já se
encontra em liberdade, naturalmente protegido pela famigetada Lei Fleury,
cuja revogação deve ser uma das preocupações mais urgentes do Poder Legis-·
lativo.

O Sr._ Paulo Brossard- Permite V. Ex'- um aparte?
O SR. HUM_BERTO LUCENA- PÓis não, Senador Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard - O que surpreende, nobre Senador, é que o
Procurador-Geral tenha afastado o Pr.ocurador da República no Estado de
Pernambuco, que havia denunciado um grupo de pessoas que estaria envolvido num negócio extremamente lesívo, altamente lesivo, escandalosamente lesivo ao patrimóniO público. Longe de prestigiar o procurador regional, o
Procurador-Geral da República o afastou e, paradoxalmente, ele foi assassinado no dia seguinte ao de ter sidõ afasta.do da condução do processo como
procurador. Isto é que é particularmente grave! tão grave que estamos assistindo esta coisa de que não me lembro ter havido paralelo. tum grupo de
Procuradores da República, o que quer dizer, de subordinados ao
Procurador-Gerai, dirigirem-se ao Palácio do Planalto pedindo o afastamento do Procurador-Geral. O fato mostra a gravidade da ocorrência. A singularidade extremamente grave da ocorrência. Em outros tempos o ProcuradorGeral da República era escolhido dentre os Ministros do Supremo Tribunal
Federal para atuar como Procurador-Geral. Posteriormente, foi adotado um
outro preceito: era de nomeação do Presidente da República, com a aprovação do Seriado, dentre cidadãos com os requisitos para serein Ministros do
Supremo Tribunal Federal. Agora, chegamos a esse ponto!

e.

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• vem ao encontro do meu pronunc(ãhlento, nobre Senador Paulo Brossard, com a sua palavra de fogo, salientando aspectos da maior importância na denúncia que fazemos desses faw
tos deploráveis que deixam a Nação perplexa.
O referido editorial do Jornal do Brasil de hoje termina enfatizando:
'"Enquanto Brasília s"ilenciava, ou bocejava, desinteressada
pela defesa do patrimônío público, o que ainda se ouvia no processo
era a voz do mo r! o, que afinal deixará de estar solitária em sua enerw
gia póstuma para ser complementada pela de seu substituto."
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Mas, antes deste editorial, o Jornal do Brasil, em outros editoriais sucessivos já havia profligado veementemente o. comportamento do Sr.
Procurador~Geral da República, no caso de Pernambuco.
Na edição do dia 12 do corrente, no edilorial "Condenado à Morte" lêse entre outros pontos:
"É profundamente lamentável admitir que do recente diálogo
entre a Associação Nacional de Procuradores da República e o
Procurador-Geral, a voz deste soou de modo equívoco para a opi~
nião pública."
E mais adiante:
•• ... o Procurador~Geral da República, ao contrário de nítido,
foi ambíguo e contraditório na justificação que ofereceu-, com uma
ponta injustificável de arrogância, para a substituição dO Procurador sacrificado_pelos saqueadores do Banco do Brasil...''
Depois, a 16 de março, o mesmo Jornal do Brasil, no editorial .. Neutrali~
dade Impossível", dizia:
·
•• ... enumeram~se alguns sinais inquietantes da decadência de
uma instituição de cuja respeitabilidade depende Õ grau de confiança que se possa ter na própria Justiça,( ... ) uma queda Sintomática no apreço que sempre mereceu do Governo o Ministério Público,
de cuja natureza e iinjJOrtâilcía iristitucio"nal parece que as autoridades mais altas chegaram a perder a noção e o alcance.(. .. ) ( ..A quem
interessa um Ministério Público fraco e sUbmetido?'').
Não é ão GOverno que interesSa Lim Ministério Público fraco e
submisso. Os verdadeiros Chefes~de--EstadO sabem-no muito bem
por quê. Em pleno Estado Novo, Getúlio Vargas ouviu em silêncio
grave a referência do Procurador-Geral a um Procurador recémadmitido por concurso e cujos pareceres começavam a chamar a
atenção de todos pelo que revelavam de sabedoria e capacidade de
pensar o Direito em face dos fatos: .. Mas esse joVem às vezes me
preocupa pela facilidade com que opina contra a União", disse o
Chefe do Minístérlõ- Públíco.- Getúlio, di:pois de se informar donome do jOvem, respondeu; -.. DõiifO-r-Procurador, não lapídemos
este diamante bruto." O jovem era nada menos que Hamnenman
Guimarães, que assim começava a luminosa trajetória ·até a cadeira
que honrou por muitos anos no Supremo Tribunal Federal."

O Sr. Paulo Brossard -
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Permite V. Ex• uni aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra, nobre Senador
Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard- E antes de ser, no início, do Supremo Tribunal
Federal, ele foi por suã vez Procurador-Geral da República,
O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex• tem razão.

O Sr. Paulo Bros.vard- Veja só a altitude qUe a Procuradoria Geral da
República já teve.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente. Sempre foi da tradição brasileira ado ta r critérios rigorosíssimos· -na esCOlha -do Procurador~
Geral da República. Acho até- e é o ponto de vísta- quejã defe-ndi qUando
Deputado Federal- que o Procurador-Geral da República não deveria ser
um homem da confiança imediata do Senhor Presidente da República; pelo
contrãrio: deveria ter as mesmas garantias deu~ Ministro do Supremo Tribunal Federal; deveria ser titular de um cargo isolado de provimento efetivo,
para que não ficasse aO sabor das paixões e dos inter-esses políticOs do Governo; quem dentro do Governo pode ser da confiança do Senhor Presidente da
República é o Consultor-Geral da República. Este é um outro caso.

O Sr, Teotónio Vilela --V. Ex• me permite?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Basta lembrar que o ProcuradorGeral da República é o guardião da ordem jurídica, sendo o juiz da~ representações ao Supremo Tribunal Federal, sobre a inconstitucionalidade das leis;
em última análise, os que a ele se dirigem, nesse sentido, ficam a dePender de
sua decisão final. Vejam a ímpodância, portanto, deste alto cargo da República.
Ouço com muito prazer, o nobre Senador TeôTõnio Vilela.
O Sr. Teotônio Vilela- Nobre Senador, o fato de o Procurador Pedro
Jorge ser alagoano não aumenta e nem diminui a ·natureza do crime. O que
revolta em tudo isso é que esse procurador, cuja vida é um exemplo de dignidade, filho que é de uma família pobre conseguiu, entretanto, chegar ao ponto em que chegou, graças a sua capacidade intelectual e a sua idoneidade pessoal! Homem respeitado, moço íntegro é assassinado única e exclusivamente
por ter praticado o bem.

O Sr. Paulo Brossard- Cumprindo o seu dever funcional!
O Sr. TeotôDio Vilela- Cumprindo o seu dever. E quem o denunciou é
um dos implicados no crime, sob a alegação de que esse procurador não se
dava bem com a sogra. t urna estória tão ridícula _que não vale à pena ser
contada aqui nesta hora. Porém, quero dizer, nobre Senador Humberto Lucena, que além do_ escândalo da mandioca, há outros casos que estavam em
mãos do procurador e que provavelmente foram esses outros escândalos que
apressaram a sua morte, Eu voltarei aqui, à tribuna, com documentos, para
falar sobre essa matéria. Esse crime não pode ficar num registro comum de
mais uma violência praticada contra um homem de beml Porque esse crime
consagra o roubo, garante o roubo, institucionaliza o roubo, prova que a Justiça no País é uma justiça subordinada à violência, e com tudo isto, ligado a
tudo isto encontra~se, ou encontram-se as autoridades de Brasília. O
Procurador-Geral da República conhece muitíssimo bem todos os detalhes
do escândalo da mandioca, e quando afastou o Procurador Pedro Jorge, ele
tinha mais _ou menos consciência de que ele iria ser trucidado- e aí é onde
está a gravidade do caso.

O Sr. Paulo Brossard- Muito grave! Muito grave o que V. Ex• está di~
zendo.
O Sr. Teotônio Vilela- Vamos, nobre Senador, tomar a peito, como um
ponto de honra, nesta hora, o crime cometido em Pernambuco na pessoa do
Procurador Pedro Jorge. Ele simboliza muito bem um quadro terrível, diante
do qual nós estamos vivendo. A mim só me ocorre uma lembrança: é a de
que, amanhã ou depois, nós vamos encontrar no caso do Pedro Jorge alguma
coisa pareCida coin as bombas do Riocentro.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador Teotônio Vilela. E, para corroborar o seu aparte lerei, para o conheci~
menta dos meus pares, a carta que cerca de treze Procuradores da República
encaminharam ao Jornal do Brasil no dia 21 deste mês,

O Sr. Dirceu Cardoso- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Pediria a V. Ex•, uma vez que
V. Ex~ já ultrapassou em seis rriinutos 6 seu rempo regimental e como ainda
há orador inscrito para falar, que encerrasse o seu discurso e não mais concedesse apartes.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Peço vênia a V. Ex• apenas para, antes de terminar o meu discurso, ouvir um rápido aparte do nobre Senador
Dirceu Cardoso.
Mas, Sr. Presidente, Srs, Senadores, a carta é a seguinte:
"'Procuradores da República no Estado do Rio de Janeiro, ainda chocados com a falta de manifestações oficiais de repúdio em
face do assassinato do Procurador da República Pedro Jorge de
Melo e Silva, desde, inclusive, seus funerais, mais do que devidas e
quem morreu em combate para impedir o assalto do dinheiro da
nação; perplexos porque a palavra de um dos implicados na fraude
"pesou mais do que a do homem obstinadamente aplicado na defesa
da moralidade administrativa", e mais que tudo, estarrecidos, final~
mente: pela ifrefletida quebra do mandamento cristão de não se
agredir a memória de um morto, "esse homem, depois de morto de
modo brutal como foi, é injuriado" ... , .. quando sua voz já não pode
articular ã-resposta"- vêm manifestar-se reconhecidos pelo editorial Condenado à Morte, onde o Jornal do Brasil dá mais uma vez a
dimensão da sua grandeza, ante o desnecessário desgaste imposto
ao Governo na condução do lutuoso evento. Sérgio Ribeiro da Costa, Sylvio Fiorencio, Celso" de Rezende Passos, Carlos Geniniano da
França, Y edda de Lourdes Pereira, Vicente de Paulo Saraiva, Sylvio
Eduardo de_ Piro, Jo_sé de OliVeira, Barros, Aloizio Adjucto da Silveira, Volney Calaço de Oliveira, Eduardo Weaver de Vasconcellos
Barros, Carlos Roberto de Siqueira Castro e Maria Helena Cisne
Cid - Rí6 de Janeiro.'' ·
Ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso,

O Sr. Dirceu Cardoso_::_ Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• leu a
certidão da condenação do Procurador-Geral da República. De fato, ele exonerou o Procurador regional na véspera da sua morte, na véspera do seu trucidamento. Mas, o que causou perplexidade à Nação foi ele não ter respeitado a majestade da morte. Ele, em declarações prestadas aos jornais do Rio e
daqui, ainda fez referências desairosas e- desabonadoras ao Procurador regi~ndal ~ssassinado. Portanto, S. Ex• não tem ma,is condições morais para
continuar Procurador-Geral da República. E ante essa certidão que V. Ex•
acaba de ler, o documento dos Procuradores regionais ao Senhor Presidente
da República quanto à atuação _do Procurador-Geral, não há mais condições
morais e éticas para que ele continue Procurador~Geral da República,
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato à intervenÇão de V. Ex•,
nobre Senador Dirceu Cardoso.
O St_. Henrique Santillo - V. Ex' me perinite?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com a condescendência da Mesa,
ouço V. Ex', nobre Senador Henrique Santillo.
O Sr. HenriqUe Sanii!lo- Serei breve, emiriente Líder. Apenas para dizer a V. Ex' que esse escândalo é de tal monta no Pais hoje há poucos dias tive
oportunidade de ler desta tribuna uma acusação assinada pela jornalista Maria Creusa dando conta ao País de que os procuradores, de um modo geral,
queixavam:..se de pressões siSteiriãticas realizadas pelo Procurador-Geral da
República sobre vãrios prOceSsoS, inclusive alguns de interesse da União,
para que relatassem, para que defendessem causas contrárias àquilo que era
do interesse da União ou da Justiça. Veja V. Ex' o_escândalo que isso representa. E eu gostaria de inSerir esfe meu aparte li.o seu discurso, na medida em
que V. Ex' brada, com muita justiÇa, contr-a-_0 qUe- vem ocor-rerido em relação
ao inquérito do escândalo da mandioca em Pernambuco.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O escândalo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é tanto maior, quando todos nos lembramos de que o célebre Movimento Militar de 64 teria sido feito, entre outras coisas, para Combater a corrupção. Mas querem corrupção maior do que esta, detectada através de inquérito numa agência do Banco do Brasil do_inte_rior_de_Pernambuco, envolvendo pessoas importantes?
O Sr~ Paulo Brossard- Permite o nobre Senador? (Assentimento do orador.)- Foi criada a Justiça Federal, sob o ·argumento de que a Justiça dos
Estados não dava segurança bastante aos interesses da União.
O SR. 'HUMBERTO LUCENA - V. E~•l~mbra muito bem, a Justiça
Federal veio para suprir as deficiências -da Justiça estadual.

O Sr. Paulo Brossard- Tese com a qual, pelo menos no Rio Gfande do
Sul, eu não posso concordar.
O SR: HUMBERTO LUCENA - Exatarn<IDte.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a corrupção foi flagrada: 1 bí~
!hão e 500ffiilhões de cruzeiros foram desviados criminosamente do Banco
do Brasil, e os implicados até agora estão. jmpuries. Um deles, Capitão da
Polícia: Militar de Pernambuco, teve o prestígio necessârio pãra conseguir do
Sr. Procurado-Geral da República o afastamento do Procurador encarregado
do inquérito que veio, afinal, a ser barbaramente trucidado nas ruas de Recife.
O Sr. Paulo Brossard- Vinte e quatro horas depois do afastamento!
O SR. HUMBERTQ LUCENA- Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
para concluir, o fato mais rmportante sobre esse triste episodio estã aqui estampado na edição de hoje do Jornal do Brasil:
"PROCURADORES PEDEM A LEITÃO O AFASTAMENTO DE lNOCENCIO
Brasilia - O Chefe do Gabinete Civil da P~idência da República, Ministro Leitão de Abreu, recebeu um documento assinado
por 36 procuradores da República, de três Estados, pedindo o afastamento do procurador-geral Inocêncio_ Mártires Coelho. A informação foi dada por um dos signatários do pedido.
O -informante esclareceu que o documento é resultante do inconformismo da classe com os episódios relacionados ao assassinato, ocorrido no dia 3 de março, do denunciante do escándalo da
mandioca, o procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, afastado do
inquérito--pelo procurador-geral com base em suspeição levantada
por um dos indiciados, o Capitão PM Audas Diniz de Cirvalho.
Estarrecimento
No documento, ainda de acordo com o Procurador, os
membros do Ministério Público - 20 de Minas, oito do Rio e oito
de São Paulo- declaram-se .. estarreci.dos com o fato de o Sr. Inocêncio Coelho ter cedido a pressõ_es espúrias e se ·oas:eado na sus-.
peição de um indiciado por um desvio superior a Cr$ I 00 milhões,
para afastar o procurador Pedro Jorge da condução do inquérito".
Segundo procurador sediado em Brasnia que leu o documento,
os signatãrios referem-se ainda à repercussão_ negativa dos atos de
Inocêncio Coelho posteriores ao assassinato de Pedro Jorge. O texto, acrescenta a fonte, também aponta as falhas na condução das investigações do crime e termina com um pedido a Inocêncio Coelho
para que exerça "a opção magnânima de stia renúncia". De acordo
com outro informante de Brasília, os procuradores de São Paulo assinaram igualmente uma representação dirigida ao PreSidente da
Repúbltca pedindo o afastamento de JnQç:ê:ncio Coelho,"
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela primeira vez, na história da República, acontece um fato como este, e ningtiém lhe pode negar a extrema gravidade. h o Ministério Público de todo o Brasil rebelado contra o seu Chefe, por
considerar que ele não tem maiS CCiridições morais para continuar à frente do
Ministério Público.
Assim, ao tempo" eni. que trago, aqui, o protesto indignado da Oposição
no Senado Federal, do PMDB, contra esses fatos vergonhosos, faço, também, desta tribuna um apelo veemente ao Sr. Procurador Inocêncio Mártires
Coelho para que se demita do cargo, a fim de que o Senhor Presidente da República possa nomear uma outra personalidade que seja capaz de cumprir
realmente os altos deveres da Procuradoria-Geral da República.
Acho que não pode ser outra a atitude do atual Procurador, Chefe do
MiriiStériO Público. S. Ex• não tem como permanecer no cargo. Nós esperamos que renuncie as suas funções, para que a tranqi!ilidade volte a reinar no
seio da numerosa classe do MinistériO- Público brasileiro.
Jjra o que tinha a dizer Sr. PreSidente. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO si- BENEDITO FERREIRA NA SESSÃO DE 23-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. BENEDITO FERREIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senãdores: O riobre Senador Paulo Brossard, se rebuscasse os Anais da Câniarã dos
Deputa-doS; iria "vúlfiCar'"que- essaS-dlsiOrÇOCs, no i-elacionamento da economia agrãria em relação à economia úrbana -se S. Ex' compulsar Serzedeiro
Correia, e usando a linguagem da época, sem dúvida alguma estariamos tendo, como que uma repetição, porque o fenômeno, Sr. Presidente, é secular. A
guerra movida pela cidade a partir da libertação dos escravos, a guerra movida pela área urbana, a chamada nobreza rural, realmente, foi se acentuando e
crescendo até chegarmos ãos lirriites em que hoje nos encontramos.
Hoje, condena-se até mesmo o crédito subsidiado, e condena-se com razão, porque tem sido como que um ópio, ou, melhor dizendo, um óleo canforado com que _a cidade parasita, essa urbanização parasitante que nós criamos, vem engodando a economia agrâria, por uma sé:rie- de artifícios, e-o próprio Congresso Nacional, para tristeza e vergonha nossa, nesse cortejo de engodos, chegou ao absurdQ de, nos idos de 1956, legislar, fazer uma lei que
nunca foi regulamentada e posta em prática. Mas tal é o afã de engodar a economia agrãria, tal o afã de estrangular o homem do campo e trazê-lo para engrossar as nossas favelas na área urbana, que se legislou, àquela época, isentando do Imposto Único o petróleo consumido na atividade rural.
Ora, Sr. Presidente, tivesse sido posta em prãtica essa lei, sem dúvida alguma teríamos fechado o DNER, porque, inequivocamente, àquela altura,
mais de 80% do nosso Produio Interno Bruto era originârio da economia rUral. Mas, como tudo é para engodar, é para burlar, é para saquear e manter a
estrutura parasitante que aí -estã, essa lei que não foi regulamentada veio enw
gr<:rssar esse inimaginável volume de letras mortas de que tanto nos orgulhamo-s em exibir no exterior, essa ordem jurídica, esse papelório extraordinário,
esse famoso preciosismo juiídico que auréola o nosso cOmportamento, as
nossas atitudes.
A verdade, Sr. Presidente, é que vimos o nobre Senador Paulo Brossard
condenar a importação de carne, e hã que se fazer um reparo, e o faço muito à
vontade porque, conhecedor do assunto, não há como discordar quando se
condena a vergonhosa comercialização de traseiros importados. Mas não hã
corrto condenar, Sr. Presidente, a importação de dianteiros, vez que no mercado interno, sem falarmos na demanda reprimida que vai muito longe neste
País, temos um dos- maiores rebanhos do mundo; mas somos, desgraçadamente, um País do empresário rico e da empresa pobre. Um empresãrio entre
aspas, Sr. Presidente.
Há pouco tempO, o Presidente Figueir"i~do adjetivava, e os jo!naiS alardearam quando sua Excelência se referia· aos maus criadores, chamando-os
de gigolôs de vacas._ Não sei se a expressão foi infeliz ou inoportuna. Mas,
inegavelmente, Sr. Presidente, falo de câtedra, falo porque, de certa forma,
estou falando dos meus, estou falando daqueles aos quais pertenço. Temos,
no Brasil, mais indivíduos criados pelas vacas do que mesmo criadores devacas. E. com a nossa baixa produtividad-e, com o nosso baixo desfrute, temos
um dos mais baixos índices de consumo de carne no mundo atual. Em que pese, repito, termos um dos maiores rebanhos do mundo.
Mas então, Sr. Presidente, deixando de lado, vale repetir, a demandareprimida, hã uma demanda insatisfeitã de carne para as indústrias ao. ponto de
hoje, pasmem os entendidos no assunto, a ponta de agulha ou costela estar
valen_do, no mercado_,_preço maior do que aquele alcançado pelo próprio
dianteiro.
Logo, Sr. Presidente, importar dianteiros do Uruguai para atendermos
aos nossos contratos ,de_ exportação de carne enlatada, para ateridermos as
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nossas indústrias normalmente ociosas, a níveis de 70 até 80%, famanh3. a es-_
trutura de indústria de carne montada neste País, não merece nenhuma censura~

Mas, é verdade, Sr. Presidente, existe excedente de traseiro no mercado,
como também é verdade que existe falta de dianteiioii,-- eeu meSmo, há poUCo
tempo, nesta Casa, criticava o esnobismo da nossa geri te, pobre mas exigindo
carne de primeira. E, muitas- veies, as donas-de-casa brasileiras, lamentavelmente, sofrerido da mais terrível das doenças que nos afligem, que é a vergonha de nos confessarmos pobres, se permitem ao luxo de mandar cortar um
quilo de carne de primeira e -depois mandar moê-la para transformá-la em picadinho.
Esse foi um dos meus pronunciamentos nesta CãSá, Sr. Presidente, e hoje
verifico, já com certa alegria, em constatando no mercado bra~ileiro~_ que a
nossa gentejâ começa a tomar juízo, já ~ómeça a compreender que é exibicionismo inútil e ridículo consumir carne de primeira, pagando o dobro ou _o triplo, para obter os mesmos resultados protéicos que se ob_tém da carne de segunda.
E, daí, com essas dificuldades que sabemos que enfrenta a nossa população com o custo de vida, inteligentemente, vem incrementando o consumo
de carne de segunda, no caso, carne de dianteiro, daí por que as nossas indústrias vêm -pressionando o Governo, e com muita razão, para que se lhes permita a importação de dianteiro pafã atender os compromissos, os contratos
de carne enlatada que, felizmente ainda mantemos com o exterior.
Mas, a descapitalização do setor, Sr. Presidente, eu diria que esta vem de
longe, é inquestiOnáVel, e o desequilíbrio maior,--para- tristeza nossa, verificamos que ela ocorre a partir do instante em -que os mais qualificados, os mais
nutridos, os mais fortes e os mais diligentes do meio rural, atraídos por essa
legislação demagógica que implantamos na área. urbana, continuadamente
em desfavor do homem rural, os mais ati Vos, oS m~ais diligentes demandaram
às cidades em busca do conforto aqui propiciado pelos governos demagógicos, pelos chamados "trabalhistas" de um pretérito não muito remoto.
Mas lamentavelmente, Sr. Presidente, fez-se uma Revolução, fez-se uma
Revolução na tentativa de corrigir as distorções e, infelizmente não cuidamos, na preocupação, muitas· vezes, de cortejar a opínião pública, quando
dela não precisávamos, no período realmente de excec.ão, quando deveríamos
ter aproveitado para produzir uma legislação corretiVa que colocasse o Brasil
e a nossa economia, como um todo, nos seus devidos lugares. Lamentavelmente, o nosso famoso preciosismo jurídico não nos consentiu essas medidas
e essas providências.
E as_ lideranças políticas, como um todo, Sr. Presidente- é riecessário
que se exalte essa condição -lamentavelmente, quase como que preocupadas em andar a reboque da opinião pública, não"- como líderes, como verifica. mos até mesmo entre os irracionais, coiTio vefiiicamos nas pastagens, onde a
vaca madrinha caminha na frente do gado. Nós os políticos, a nosiüfgei'ação,
Sr. Presidente, parece preocupada em advinhar aquilo que o povo quer ouvir,
preocupados em falar aquilo que pode ser divulgado- pela imprensa,_ pelos
meios de comunicação, mas despreocupados em fazer aquilo que precisa e
deve ser feito para o bem-estar do nosso povo e da nossa gente.
E é por isso, Sr. Presidente, que nós hoje assistimos daquela tribuna, verdades candentes que não podem ser contestadas, mas que devem ser colocadas nas suas devidas proporções, e as responsabilidades distríbuídas sobre os
ombros sobr_e os quais elas devem recair. Nós. ouvimos, por exemplo, S. Ex•
dizer que o GOverno é--culpado, porque criminosos niatararri uni Procurador
da República, que desencadeou um processo de rriau tomadores de empr-éstimos, de indivíduos inescnipulosos, via fUncionárioS desonestos, também, por
certo, contraíram empréstimos, empréstimos que não poderiam, realmente,
ser atendidos. Mas, no entanto, nós vimos S. Ex• o-Sr. Senador Paulo Brossard culpar também o Governo -por este ato.Ora, Sr. Presidente, o Governo tem culpa, realmente, não este que aí está, mas todos aqueles, eu diria, desde o Império, que vêin consentindo, que
vêm concordando, que vêm permitindo que chegássemos ao ·absurdo de termos uma jurisprudência firmada, no Excelso Pretória, de que ninguém pode
ser preso por dívida. Basta o caloteiro, basta o vigaffsta admitir, diante do
magistrado, que tem intenção de pagar, embora não apresente nenhuma condição ou meio de fazê-lo. ele não pode ser preso.
É e_ste Governo, Sr. Presidente, o responsável? Ou todos os governos ou
todos nós que, pela ação ou pela omissão, lerDos consentido esse estado de
coisas?
Em verdade, Sr. Presidente, ..a mea culpa, a mea culpa", essa sim, Sr.
Presidente, deveria ser a legenda de todos nós. Todos nós deveríamos estar
atentos, por exemplo, citando o caso do grande Estado do Rio Grande do
Sul, quando S. Ex• anunciava Que lá existia, em jarieiro, 70 mil toneladas de
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carne estocada; invocava _ ess.e argumenta" para contrapô-lo co_ntra a iinportacão de outras tantas 60 mil toneladas, importadas do Uruguai.
Mas, eu tenho_ uma jn_(orm~ção grave, Sr. Presidente. Eu tenho um depoimento, realmente, constrangedor para trazer a este Plenário, porque toda
a carne que enviamos para o nosso distribuidor, em São Paulo, a nossa empresa, a nossa indústria, toda carne endereçada à distribuidora de São Paulo,
em outubro, novembro e dezembro, foi distribuída em Porto Alegre. Onde,
pois, Sr. Presidente, essas 60 mil toneladas, estocadas no Rio Grande do Sul,
como excedente? Se Já estava a comprar a carne de mais de 3 mil quilômetros
de distância? Onde esse~x.cedente de carne, Sr. Presidente?_Nii,o seria? repetição do famoso "trigo papel", do" tris(emente famoso .. adubo papel"? Nó_s
teriainõs a'gora, üúribém; a'~~caT-ne pape!"~ Si-. Pr6sidente?
Sr. Presidente, há um outro aSpecto da questão. O meu apreço pelos gaúchos, a minha afinidad_e, _seja p~lo ~oss9 apego c-omum ao -amanho da terra,
não permitiria, não foSse em ·nome· da -v·erdà:de, poi- amor à verdade, trazer,
Sr. Presidente, mais este argumento, para contrapor aos clamores dos jornalistas da imprensa do Rio Grande, aqui esposada, como verdade, pelo nobre
Senador Paulo Brossª-rd, que, na argum_entação daquela imprensa, tecem
crífiCas ao compOrtamento dó atual Governo.
Não me consta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenha o Rio Graride do
Sul Ufn rebanho equivalente a um terço do_ rebanho nacional. Mas, no entanto, um terço dos recursos da COBAL, no ano passado, destinado ao estoque
regulador, um terço - repito, Sr. Presidente- ou pouca coisa maís de um
terço foi destinado ao Rio Grande do Sul.
E por que, Sr. Presidente, com este estoque todo que correspondeu a um
terÇo, tendo nós, atualmente, mais de 60 mil toneladas d~ carnes, como exce~
dente da safra passada, tendo a COBAL entregue grande parte de seu estoque
regulador às indústrias, para atender, exãtamente, à exportação de carnes enlatadas_, aquele 1/3 do estoque regulador, que sobrou para o Brasil todo, não
foi suficiente para atender as reais necessidades do Rio Grande do Sul?
- Volto a indagar, Sr. Presidente, sem nenhuma intenção maliciosa.
Assalta-me_ a preocupação de que essas chamadas 60 mil tonel_adas sejam
compan-heiras dos-tristemente farriosos "trigo Papél'' e "adubo papel" jã veri~
ficado no glorioso Est~do dos pamp~s_.

O Sr. José Lins -- PermiteV._EX• um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA -

Com muito prazer.
O Sr. Jose Lins --Senador Benedito Ferreira, sabe V. Ex• que 60 mil toneladas de carne representariam menos de 3% da produção nacional, bem
menos dc;:-3%. Seila uma-quantidade_ tão lirnifãda que, certaffiente, nãO traria
qualquer problema à comercialização da produção de carne no Brasil. E V.
Ex• tem razão em chamar a atenção para a absorção do produto de outras regiões do País, feitas pelo Estado do Rio Grande do Sul. Mesmo porque V.
Ex• sabe_que uma grande_ parte da industrialização de carne, no País, se deve
a indústrias ali instaladas. De modo que V. Ex• tem toda razão quando faz
essa análise. Isso em nada desdoura o trabalho que os gaúchos fazem desde a
produção até a industrialização e a comercialização interna ou externa. Mas,
chegamos reaJmente à conclusão de que as observações do eminente Senador
Paulo Brossard apenas arranham o· problema e são destitu-ídas de sentido,
quando se analisa a verdadeira dimensão do mercado do Rio Grande do Sul.
Muito obri_gado._
O .SR. BENEDITO FERREIRA- Muito obrigado a V. Ex• Outro propósito não temos, ao ocupar esta tribuna, senão colocarmos nas suas devidas
proporções, nos seus devidos lugares, as colocações lapidares feitas na tribuna pelo Senador Puulo Brossard.-Achei inJUsto situar no tempo e no espaço,
como causa única e primeira, o desmazelo deste Governo e dos antecessores e
não fosse, em realidade, uma responsabilidade de todos nós.
Há um outro fato, Sr. Presidente, que gostaria de assinalar. Ressaltei em
Uparte ao nobre Senador Paulo Brossard, dados realmente estarrecedores a
que cheguei em oatubro pràxímo passado~ quando pessoa-linente fiz uma avaliação, quando, analisando custos, verifiquei a que preço chega a carne ao
consumidor e aquilo que de remuneração sobra efetivame11te para o produtor; ressaltei naquele instante que menos de 48% resta àquele que assume riscos e padece sofrimentos por 4 ou 5 anos para produzir um boi. ~a cidade
parasita~ e estrutura parasita e empreguiSta Que Críamos -e que por todas as
formas e artifiCies tentamos manter, sob pena de continuarmos celeremente
cavando a sepultura de todos nós, caminhando para sermos a Nação dos
mascates, onde iodo mundo compra, todo mundo vende e ninguém quer produzir. Ein breve, Sr. PreSidente, a continUarmoS; não seremos o celeiro do
Mundo, não seremos a Pátria do Evangelho, erribora tenhamos condições
realmente para sê-lo.
Temos condições-para mitigar, Sr. Présidente. a fome de toda a humanidade que padece, mas não com esta política hipócrita instaiiâã nO BraSil-
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repito - jâ po-r mãis de um século, de esvaziamento do campo. Temos, por
exemplo- e citava aqui há pouco,- esse desequilíbrio, esse relacionamento
que vem sendo mantido através de artifício do crédito subsidiado, ao ponto
de, em 1975, constatarmos que os empréstimos do Banco do Brasil, os empréstimos registrados no Banco Central corresponderam a 102.5% para a
agropecuária - 1025%, repito, Sr. Presidente - em relação ao Produto lnterno Bruto dessa mesma atividade naquele ano referido.
Vê-se pois, Sr. Presidente, que chega-se ao absurdo de dar~~e __mais de
I00% para financiar uma atividade e, no entanto, essa ati vidade, tal a irresponsabilidade, tal a inconseqUência nossa como-·um todo, Sr. Presidente, essa
atividade que precisa e está a exigir cada vez-mais subsídios do erâTiO, essa
ati vida de dos empresários ricos de empresas pobres, permite-se ao luxo devalorizar a terra a preços tão artiftciosõ·s, -sô conrpãtíVds coro a artificial e mais
do que criminosa va(orização dos terrenos urbanos_neste País. Nada, Sr. Presidente, tem acompanhado o preço da terra e, no entanto, essa atividade, cujo
fato r de produção inequivocamente é a terra, precisa e está cada vez mais a
reclamar subsídios.
Como explicar, pois, Sr. Presidente, que essa atividade esteja diligentemente sendo desenvolvida? Não está, Sr. Presidente, e os números aí estão
para atestar.
V. Ex•s, Srs. Senadores, irão constatar ~erros de dois milh.ões e ~uinhe~
tos mil contratos registrados na área de créd1to rural, para mais de cmco milhões _de propriedades cadastradas no INCRA como em atividade.
Ora Sr. Presidente, se se pode ter até três modalidades de contratos por
propriedade- admitamos uma e meia, por propriedade- teríamos, quando
muito, dois milhões de produtores rurais beneficiados. Temos, pois, 3 milhões sem acesso ao crédito, produzindo sem nenhum subsídio e, por certo,
aqueles que não têm caminhonetes, que não têm casas e nem aviões, que não
têm famílias ou .. famnias" na cidade, esses,_ Sr. Pre_sidente, não têm acesso ao
crédito.
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Mas, Sr. Presidente, eu dizia que esses 3 milhões, no mínimo, de produtores rurais, que não. têm acesso ao crédito, esses, por certo, vendendo na
rama porque não têm apoio finãttceiro sequer para a colheita, estão aí cada
dia e cada vez mais engrossando as nossas favelas. E nós, passivamente, Sr.
Presidente, receosos de desagradarmos a opinião pública, tentamos dourar a
pílula, tentamos ser agradáveis.
Já trouxe para exemplo desta Casa, e gostaria de repetir, Sr. Presidente,
que em 1974, quando ainda tínhamos alguma força válida no meio rural, era
comum empreitarmos a derrubada de um alqueire de mato, dando ao empreiteiro o equivalente a vinte serviços. Hóje, na minha região, não hã nenhum
derrubador de mato que o faça por menos de cinqUenta serviços. Por que, Sr.
Presidente? Porque lã ficou a sucata humana, lá ficou a sub-raça, aquela que
nada produz, mas finge que trabalha e precisa ganhar, e precisa receber. Precisávamos naquele ano, Sr. Presidente, do equivalente a um bezerro desmamado para a forma de um alqueire de pasto, derrubado em forma. Hoje, Sr.
Presidente, esse fato r de produç_ão do l:>oi, principal fator, porque sem pasto é
impossível pensar eÍn produção de boi, precisaríamos de quase cinco bezerros
para obter o equivalente a um alqueire de pasto formado, precisamos cortejar
a área urbana, Sr. Presidente.
Vou concluir, Sr. Presidente, chamando atenção de V. Ex'" para um só
item. No mesmo ano em referência, compulsando dados em estatísticas, verifiquei que um quilo de couro bruto naquele ano era vendido por seis cruzeiros. E naquele mesmo ano, com dois quilos e meio de couro bruto, compravase um par de botinas que é o calçado do nosso homem rural. Hoje, Sr. Presidente, estando o couro a sessenta cruzeiros o quilo, esse mesmo par de botinas estã custando novecentos. Há necesSidade, pois·, de gastar-se quinze quilos de couros para pagar o mesmo par de botinas.
Vê-se aí, Sr. Presidente, que se não volvermos as vistas para essa dura
realidade, para essa triste realidade que estamos praticando em detrimento do
nosso futuro e da nossa própria segurança sem dúvida alguma, não vamos ter
fiais favelas para nos afligii, Sr. Presidente, vamo-nos tornar todos nós, uma
legião de famintos, para nãO dizermos uma legião integral de favelados.
Era o··que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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-CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•-VicePresidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n•1.879, de 23 de julho de 1981, que "autoriza a conversão doscréditosqueespecifica

em ações de sociedades de economia mista ou empresas públicas''.
Artigo único; É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.879, de 23 de julho de 1981, que "autoriza a conversão dos créditos
que especifica em ações de sociedades de economia mista ou empresas públicas".
Senado Federal, 25 de março de 1982. -Senador Passos Pôrto, J•-Vice-Presidente, no exercido da Presidência.
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SENADOR PAULO BROSSARD ~ Comentári<• sobre art.go
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1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2-ATA DA 26• SESSÃO, EM 25 DE MARÇO DE 1962
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Oficio do Sr. }9-Secretário da Câmara dos Deputados
- N9 80/82, co~unicando a aprovação do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n• 21/79 (n' 1.328/75, na Casa de origem),
que altera a redação do art. 42 da Lei n• 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

2.3- ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 10/81 (n'
73/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do AcordoQuadro de Cooperação, celebrado entre a República Federativa do Brasil
e a Comunidade EconômiCa Européia, em Bruxelas, a 18 de setembro de·
1980, bem como os textos dos seguintes A tos, celebrados na mesma data, e
Anexos ao referido Acordo-Quadro: Anexo s_obre ÇQoper3ção no Domínio da- ComerCialização da -Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relativO à Coopeiação COmercial e Económica entre a RC?púb~icaFe
derativa do Brasil e a Comunidade Européia do Carvão e do Aço, e Troca
de Notas relativas aos Transportes Marítimos. Aprovada. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 16/81 (n'
96/81, na Câmara dos_Deputados), que aprova o texto da Convenç.ão
- Sobre PrevençãO da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, concluída em Londres, a 29 de dezembro de 1972. Aprovada. À promulgação.
2.4 ~· DESJGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
_3- DISCURSO PRONUNCIADO

EM

SESSÃO ANTERIOR

- Da Sra. Senadora Laélia de Alcântara, proferido na sessão de
24-3-82.
4-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
- N•s 3, 4 e 5, de 1982.
5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS POLITICOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÜES PERMANENTES

ATA DA 25• SESSÃO, EM 25 DE MARÇO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESID€NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO E CUNHA LIMA

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara -Jorge Kalume - Gabriel Hermes~ Luiz Fernando Freire - José Sarney- Alberto Silva - Helvídio Nunes- Alm_ir_
Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz
-Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Teotônio Vilela -Lourival Bap-,
lista- Passos Pôrto- Henrique Santillo- GastãJ> MUller~ José Fragelli
- Mendes CanalC- Affonso Camargo ....:..-Josê Richa - Pau~o Brqss~rd "':":""
OctãViCf Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ A lista de presença acusa o
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus ínidamos nossos- trabalhos.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. l9~Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SEI'IIADO N• 30, DE 1982
Assegura aos ·aposentados pelo sistema prevídenciário uma renda
mensal equivalente ao salário mínimo da respectiva região.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O valor mensal da aposentadoria paga por órgão integrante do
sisterila previdenciário federal não poderá ser inferior ao salário míriirrio "regional vigente na localidade onde o segurado teve seu último domicílio, quan~
do no exercício da atividade.

Art. 2't Esfa lei enttarâ em vigor na data de sua publicação.
Ar~. 39 _ São revogad~s as disp~Sh;:õc:_i cm contr~rio.
Justificação
Com a presente medida pretendemos estabelecer norma de caráter geral,
aplicável a todos os aposentados por órgão integrante do sistema preVidenciãrio federal, assegurando um benefício mensal equivalente ao valor do salário mínimo regional.

se Por definiçãO legal é- o saláiio mínimo a· quãntia mínima ·capaz de sa~
tisfaie"r as necessidades Vitais dO tr"ãbaTfi3dor bi-asileiro, não Vemos como ne- gar ao aposentado o direito de receber, pelo menos, quantia idênticRjâ que a
sua manutenção está a merecer o rilesmo tratamento.
Sala das Sessões, 25 de março de .1982, - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO~ CORRELA TA

LEI No 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera a legislação de previdência social, e dá out;as providências.

"Art.3•.
. ............... - ........................... .
II- os trabalhadores rurais, assim definidos na forma da legislação própria."
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Art. 39 O v_alor_m~nsal dos benefícios de prestação continuada, inclusive os regidos por normas especiais, será calculado tomando-se por base o saIãrio de benefício, assim enteltdido:
I - para o auxílio-doença, a aposentadoria: por invalidez, a pensão e o
auxilio reclusão, 1/12 (um doze avos) da soma do_s salários.de contribuição
imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atiVidade, até o máximo
de 12 (doze), apuradoS em períodO não superior a 18 (dezoito) meses;
II - P.ara as demais espécies de aposentadoria, 1/48 (um quarenta e oitO
avos) da soma dos salários de contribuição Imediatamente anteriores ao rilês
de afastamento da atividade, até o mãX.imo de 48 (quarenta e oito) apurados
em período não superior a 60 (sesserita) -meses;
III- para o abono de permanência erri serviço, 1/48 (um quarenta e
oito avos) da soma dos salários de contribuição imediatamente antedares ao
mês da entrada do requerimento, até o máximo de 48 (quarenta e oito), apurados em período não superior a 60 (sesSenta) meses. _
§ 59 O -vãlor mensal dos benefícíos de prestação continuada não poderá
ser inferior aos seguinteS- ptirCentlla1S, em- relação ao valor do salário mínimO
mensal de adulto vigente na localidade de trabalho do segurado:
I - a 90% (noventa por cento), para os casos de aposentadoria;
I I - a 75% (setenta e cinco por cento), para os casos de auxílio-doença;
III- a 60% (sessenta por cento), para os casos d_e pensão~

(Às Comissões de ·con"Stituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 31, DE 1982
Disciplina a expedição de credenciais, plenos poderes ou qualquer
instrumento que habilite agente diplomático a firmar ato internacional
em nome do País.
O Congiesso Nacional decreta:
Art. 1<? As credenciais, plenos poderes ou qualquer outro instrumento
que habilite agente do Governo Federal a negociar ato internacional em
nome do País esclarecerá que as obrigações constantes do texto fmal só se tornarão juridicamente vinculantes após a ratificação.
Art. 2<? A ratificação de qualquer ato juridico que crie obrigações internacionais para o País será. em qualquer hipótese; -precedida de aprovação
pelo Congresso Nacional.
Art. 3<? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4<? São revogadas as disposições em contrário.

Justificação
É com espantosa freqUência que verificamos estar O Poder Executivo assumindo compromissos externos em nome do País sem o prévio pronunciamento do Congresso Nacional.
Com o advento do sistema republicano de governo, os a tos da adminis-tração em geral e notadamente aqueles que têm maior repercussão ·na-vida da
comunidade passaram a estar sujeitos aõ"-Cth,-o do Parlamento. ~ que,
partindo-se da premissa que "iodo poder emana do povo e em seu nome é
exercido" não se poderia conceber que o órgão expressamente dotado de poderes para revelar a "vontade geral" viesse a ficar alheio ao processo de tomada das grandes decisõeS. No que tange ao relacionamento externo da nação,
as Cartas Magnas que se sucederam ao longo do período republicano atribuíram competência exclusiva ao Congresso Nacional para deliberar. em definitivo, sobre os atos internacionaiS-firmados-em nome do País.
Não Obstante a existência de inequívo-co mandamento constitucionãl,
vêm as autoridades responsáveis pela condução dos negócios exteriores acolhendo com crescente liberalidade a prática áoS execiitlVi:"izgreemeizis-qUe,-erri.
outros ordenamentos jut'ídicos, perniite aó Chefe do Governo vincular legalmente o Estado, no plano iriternacional, sem a prévia COnsulta ao Parlamento. Esta prática, adotada ao arrepio da Lei Maior tem sido justifkada com o
argumento de que o Poder Legislativo seríã por- demais moroso na apr~ciação
das matérias que lhes são submetidas a exame. Esta alegação, entretanto, não
resiste a uma superficial análise pois niriguêm igilora que qUando as propo~
sições versam sobre assunto de importância capital recebem tratamento prioritário na respeCtiva tramitação. Na verdade, o que se procura utilizando tais
caminhos é simplesmente frustrar a competência fiscalizadora das Casas Legislativas.
Outra fórmula de burlar a atribuição constitucionalmente conferida aos
representantes eleitos pelo povo nesta matéria é a praxe de se dar vigência
provisória a texto de ajuste internacional até que as autoridades internas
competentes se manifestem em definitivo a respeitO- do assunto. Sobre não ter
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guarida em qualquer dispositívo legal interno, a prática é igualmente nefasta
do ponto de vista político pois, quando chamado a opinar, o Congresso Na__çional se depara com um fato consumado dificilmente passível de desconstituição.
O_bjetiva o presente projeto de lei disciplinar a expedição de credenciaís,
plenos poderes ou qualquer outro instrumento que habilite agente do GoverM
no Federal a negociar e finriar ato internacional em nome do País, exigindoM
se ·a-inclusão de ressalva expressa no sentido de que as obrigações constantes
do pacto só se tornarão juridicamente vinculantes para o Brasil após a devida
ratificação. É sabido que, no plano do direito internacional, não pode um Estado alegar a violação de disposições leigais internas para invalidar compromisso, regularmente assumido. Desta forma, é necessãrio que os representa o- tes de outras nações saibam, a partir da troca dos instrumentos de plenos poderes, que qualquer compromisso só poderá entrar em vigor após a devida raM
tificação.
A iniciativa tem o mérito de resguardar os altos interesses da Nação sem
que, por outro lado, impiÍque qualquer tiPo de burocratizaÇão da nl.áquina
admiriistrã.iiva estatal.
O que se deseja é que o povo, através dos seus legítimos representantes,
seja efetivamente ouvido em assuntos cuja impoftãncia e desdobramentos freqUentemente ultrapassam uma geração. Acreditamos que a matéria ora subM
metida ao_ exame dos ilustres congressistas contribuirá sobremaneira para o
aperfeiçoamento das instituições democráticas em nosso País.
Sala das Sessões, 25 de março de 1982. - Itamar Franco.

(Às Comissões de CoizStitUfCão e Justiça e de Relações Exteriores.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetes lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretârío.

São lidas as seguíntes
Brasília, 25 de março de 1982
Ofício No 90f82
Senhor Presidente,
Nos termos do§ I' do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de
comuriicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substituir os Senhores Deputados Gomes da Silva e lgo Losso pelos Senhores Deputados Isaac Newton e Nilson Gibson na Comissão-Mista incumM
bida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 3. de 1982-CN, que .. dispõe
sobre filiação partidária em caso de incorporação de partidos políticos, e dã
outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de alta estima e distiilfa consideração. - Deputado Edison Lobão,
Líder do PDS, em exercício.
Brasilia, 25 de março de 1982
Senhor Presidente,
Nos termos do parãgrafo J9 do artigo lO do R:egimento Comum, tenho a
honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Si:nhor Senador Moacyr
Dalla, pelo nobre Senhor Senador Passos Pôrto, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto de Lei nfi' 3, de 1982-CN que
"dispõe sobre filiação partidária em Caso de incorporação de partidos políticos, e dâ outras providências"~
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
da mais alta estima e distinta consideração. ~Senador Nilo Coelho, Líder do
PDS.
Bras!lia, 25 de março de 1982
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 1<? do artigo 10 do Regimento Comum, tenho a
honra de comunicar a Vossa Excelência. para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Senhor Seriador Lâzaro Barboza, pelo nobre Senhor Senador Mauro Benevides, na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem n<? 6, de 1982-CN,
referente ao Projeto dC Lei o<? 3, de 1982-CN que ••dispõe sobre filiação partidária em caso de incorporação de partidos políticos, e dá outras providênciasn.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
da mais alta estima e distinta consideração. - Senador Humberto Lucena.
Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão feitas as substituições so- _
licitadas.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Richa por cessão do nobre
Sr. Senador Affonso Çamargo.
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O SR. JOS:t RICHA (Pronuncia o seguirite discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente e Srs: -Senadores:
Estamos, praticamente, a pouco mais de sete meses das eleições-e, até
agora, nem os partidos políticos, e muito menos _o povo, sabem como se deverã comportar na elaboração do quadro que se apresentará para as eleições de
15 de novembro.
Embora as denúncias da Oposição, constantemente, tentem ser'contestadas pelos políticos do governo, na verdade as regras ainda não foram plenamente estabelecidas porque o Governo nã6-abre mão de querer, a qualquer
preço e a qualquer custo, ganhar as eleições, mesmo que para issO- impOrte
desmoralizar a função política, atrave-s de casuísmos, e casuísmos, nem sempre no plano moral aceitos.
Agora mesmo, nos últimos meses, o arsenal de casuísmos com que o Governo tem contemplado este Congresso é coisa fenomenal. O projeto de extensão das sublegendas para as eleições de governador foi enviado-a este Congresso no final do ano_ passado. Este Congresso, utilizando-se da prerrogativa
mínima que lhe restou, analisando-o com isenção, chegou à conclusão de que
o projeto deveria ser rejeitado_"'
-- A partir daí assanhou-se a ira palaciana e, de lá para cã, O Governo perdeu até o senso do ridículo, em busca de fórmulas mágicas capazes de salvar _o
seu Partido da iminente e massacrante derrota a I 5 de novembro.
Aí veio, então, o pacote de 15_ de novembro, obrigando cada partido
político a lançar chapa completa nas eleições, em todos os níveis e vinculando
o voto; obrigando o eleitor a votar nos candidatos de um mesmo Partido, em
todos os níveis da disputa, tirando, portanto, do eleitor a sua livre capacidade
de opção; obrigando-o, não num processo de avaliação a escolher os melhores, mas, sim, a votar, indistintamente do valor qualitativo de -cada candidato,
apenas naqueles que sejam do mesmo partido.
Ora, é evidente que isso é uma inanobra casuística, porque após a reforma partidária, toda a Nação sabia e sabe que só o partido do Governo, através da máquina, teve condições e tempo para se organiZar em todos_ os mu~
nicípios do Brasil.
·
Não satisfeito, ãpós o pacote de novembro, em função de um contragolpe dado pelas Oposições, onde os dois maioies partidos de oposição resolveram integrar-se, através da incorporação do PP ao PMDB, anUlando, desta
forma, os efeitos do pacote de novembro- e, na verdade, o PP e PMDB acabaram transformando o pacote de novembro num rolo de papel higiêníco, o
GOverno, eittão, desarvorado, buscando, ainda, fórmulas para favorecer o
seu próprio partido, veri:J. agOra com o chamã.áO--paCotinho, onde extingue o
voto dado à legenda e onde reabre prazos para que os descontentes possam
mudar de partido.
Uma vez mais, o Govern-O age de forma casuística, pOrque, se, ria verda-=
de, o Governo quisesse livrar a classe política da camisa-de-força que a fidelidade partidária lhe impõe, deveria reabrir os prazos para os descontentes de
todos os partidos, e não de apenas um, ou de, apenas, a esta altura, dois partidos políticos - os descontentes do PP e os descontentes do PMDB.
O Sr. Alfonso Cãiiú:zri_o - V. Ex• me permi~e urri aparte?
O SR. JOSÍ'. RICHA- Com muito prazer, nobre Senador Affonso Camargo.

O Sr. AffonSo C amargo - Arites de V. Ex• entrar na anãlise do pacotinho, eu gostaria, ainda, de me reportar ao problema do pacote de novembro e
da proposta que o Presidente fez, estendendo a sublegenda às eleições de governador, para repetir, aqui neste plenário, um fato que até hoje não foi justificado por nenhum membro da Bancada que respalda o Governo, aqui, nesta
Casa, de que tanto o pacote de novembro, como aquela extensão da sublegen~
da às eleições de governador, contrariaram, de forma profunda, a proposta
que o próprio Governo tinha feito na reforma partidâria, qu-ãildo disse que a
reforma se faria porque se pretendia o fim -do bipartidarismo, que a reforma
queria, exatamente, implantar no País o pluripartidarismo. E na justificativa
da mensagem assinada pelo Presidente da República- porque Sua Excelência tem encaminhado exposição de motivOs do Ministro da Justiça, mas aquela Sua Excelência mesmo assinou - dizia que o-pluripartidarisrito se faria
com a permissão da coligação nas eleições majoritãiias e com a inexistência
de sublegenda, a não ser no plano municipal. Acho importante que se repita
sempre isto para ficar nos Anais da Casa de que, quando o Presidente tomou
essas duas atitudes, Sua Excelência traiu oS compromissos que assumira na
reforma partidâria,- reforma que deu margem à ~xtinção dos Partidos e à formação dos novos partidos. Então, quando nós 'formamos novos partidos é
porque acreditâvamos que aquilo que estava escrito na reforma partidária era
para valer. Gostaria de registrar novamente isto, para mostrar tudo que aconteceu desde então, que o Presidente afirmou e assinou coisas que, depois, Sua
Excelência mesmo procurou modificar com a m:ensãgem que propôs a am~
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pliação das sublegenáas às eleições de governador e, posteriormente, com o
pacote de novemb~o.
O SR. JOSE RICHA- V. Ex• tem toda razão. Foi bom V. Ex• se ter
lembrado disto, porque, assim, me permite fazer um retrospecto. Para começar, cito, exatamente, a Mensagem n'i' 103, de 1979, onde, contrariando a
praxe; ilão foi o MiniStro qlie fez a exPosição de motiVoS, mas o prô"prio Pre~
sidente da República. V. Ext- tem toda a razão e eu vou ler, para ficar incorporado no meu discurso, portanto constando dos Anais desta Casa, alguns trechos dessa mensagem, dentr_o da linha abordada por V. Ex• no seu aparte.
O Sr. Afonso Cãmargo ~ :t: riluito importante que conste dos Anais.
O SR. JOSÍ'. RICHA- Quando o Presidente propõe a extinção do bipartidarismo, S. Ex• diz o seguinte:
.. Nesta fase de distensão, quando tantos brasileiros readquirem
os direitos políticos~ é necessãrío qUe se- proporcionem condições
mais favoráveis de militância, abrindo-se a estrutura partidária e
modelando-a em bases estáveis, para que, sem barreiras artificial~
mente construídas, todos possam tornar os caminhos que lhes pareçam mais úteis à luta democrática pelo poder e em favor do_ desenvolvimento nacional.''
E mais adiante, diz S. Ex• na Sua mensagem:
..A abertura das estruturas partidárias é indispensável à livre
iniciativa e à conseqUente opção de todos, cumprindo ao Governo
apenas cuidar da fundação do seu próprio partido, sem qualquer in~
terferência-- que sei'ía descabida e impertinente- no plano de interesse e de exclusiva competência da Oposição."
Então, veja,_ o próprio Presidente quando manda, em outubro de 1979, a
mensagem propondo _o início do pluripartidarismo, no País, diz que o Governo apenas tinha inte_ressc;_ de cuidar d~ formação do seu próprio Partido, sem
que nenhuma ingerência fosse praticada com relação à estruturação dos Partidos de Oposição. A partir daí, o comportamento do Senhor Presidente da
República não tem sido coerente corri aquele proPósito inicial, porque outra
coisa não representam esses pacotes casuistiCos senão 'urna interferência, umaingerência indébita e impertinente, para usar o próprio termo por Sua Exce~
lência utiliZado.
O Sr. Affonso Cama_rgo- Descabida_e impertinente.
O SR. JOSÍ'. RICHA- Uma descabida e impertinente interferência do
Presidente da República no processo de formação dos Partidos de oposição.
O Sr. Humberúi_-Lucena- Pefmite V. Ex• um aparte?
o SR. JOSE: RI CHÃ- Pois Oão. oUço, com prazer, o aparte de v.-Ex•
O Sr. Humberto Lucena -CongratUlando-me pelo discurso de V. Ex•,
que enfatiza em nome do PMDB o nosso repúdio a esse monstruoso projeto
casuística envfa"ào Pelo Governo ao CongreSSO Nacional. DigO- a v. Ex•, cornO o fiz, ontem, num aparte ao nobre Senador Luiz Cavalcante, que o que
hã, e está demonstrado_ à_ s~ciedade~ é a imensa distância entre o discurso pre-sü:fe:rlcial e a ação politica do_ Governo. V. Ex• o estã provando, agora, sobejamente. Veja V. Ex• que as coisas estãO de tal modo radicalizadas que, ainda
agora, há poUcos minutos, reCebo do vice-Líder do PDS o nobre Senador Jo~
sé Lins, a comunicaçãO do nobre Líder, Senador Nilo Coelho, que o PDS, hoje, mi instalaçã.Õ da Corníssão Mista que vai apreciar essa matéria, pretende
repetir o gesto afrontoso de reivindicar para si não só o cargo de relator, mas
tambêm a presidência daquele órgão. Nós estaremos lâ, nobre Senador, para
levar o nosso mais veemente protesto contra essa atitude da Liderança do
PDS o que não condiz com- Obom rCiã.cionamento das nossas bancadas -que o PDS reivindica a Presidência, a Vice~Presidência e o Relator da ComiSsão Mista que vai apreciar esse- proJeto. Resta-nos por todos meios ao nossoalcance, combater esse projeto na Comissão Mista, procurando, inclusive,
convocar personalidades, como o Sr. Ministro Leitão de Abreu, o Sr. Ministro da Justiça, o Presidente da Ordem dos Advogados, os Presidentes do PDS
e do PMDB, para uma ampla discussã-o, porque esse projeto não resiste a um
debate. Eu não vejo como, sobretudo por parte das autoridades governamentais naque1e órgão, possam haver argumentos que justifiquem essa obra de te~
ratologia jurídica.
O SR. JOSÍ'. RI CHA- Eu agradeço o aparte do eminente Líder e registro com satisfação o" seu protesto, asiia estrãnheza que é de todos nós, e é de"
toda a Nação, por mais esse ato de violência praticado pelo Partido do Governo, quando, fugindo, pela segunda vez, à praxe, pretende, usando da sua
maioria cficunstancial, fazer o presidente e o relator dessa Comissão Mista
que vai analisar esse último pacote.
Mas, ainda dentro da linha do aparte do Senador Affonso Camargci, eu
desejo-citar-ma-is um -trecho da Mensagem Presidencial de outubro-de 1979,
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quando S. Ex• diz, a uma certa altura, que aquela sua mensagem revoga a lei
da sublegenda, que perdeu seu objetivo no contexto multipartidário.
Entretanto, algum tempo depois, o próprio Presidente da República teve
coragem, contradizendo-se, de assinar e enviar ao Congresso Nacional projeto estendendo a sublegenda para as eleições para governador, para o exame
deste Cõngresso. E o Congresso, _ao reagir, não aprovando essa M~nsagern
Presidencial, todos sabem o que provocou: a ira do Olimpo, a ira do Planalto
se fez sentir sobre o Congresso. E o pacote de novembro.veio com todas aquelas recomendações, que a Nação inteira já sabe quais são: fechamento de
questão, o amedrontamento, o acovardamento da Bancada do Governo que,
se não teve coragem de descontentar o Governo, também não teve a coragem
de assumir a responsabilidade perante a opinião pUblica e permitiu Qüe, póf
decurso de prazo, o pacote de novembro se transformasse em lei.
Mas ainda tem mais na Mensagem Presidencial, num trecho em que diz:
.. Preconiza-se ·seja revOgada a proibição de coligações para a
disputa dos votos majoritârios."
O próprio Presidente da República, em outubro de 1979, na sua Mensagem propondo o fim do bipartidarismo e o início- do pluripartidarismo, diz o
que acabei de ler, numa exposição de motivos assinada por--S. -Ex•,-Contrariando a praxe de a exposição de motivos ser assinada pelo Ministro da pasta
política, no caso o Ministro da Justiça. Dessa vez o própriO Presidente resolveu assinar a exposição de motiVos, dizeildo tudo isso, para depois se contradizer com o pacote de novembro. Ao obrigar os Partidos a lançarem chapas
completas e ao vincular os votos em todos os níveis, tirando do eleitor a liberdade de livre manifestação, na verdade, o que o Governo fez? Proibiu a coligação partidária, -não apenas nas eleições -própoi'ci0n3Ts, mas Onde o Presidente condenava, que era na disputa das eleições majoritãrias.
Conforme jã disse, após o pacote de novembro, surgiu a reação natural
das oposições. E dois dos maiores Partidos de oposição resolveram se unir, se
integrar através da incorporação, tornando ineficaz, ineficiente o pacote -de
novembro. E agora, tenta novamente o Presidente, através dessa mensagem,
cuja Comissão Mista hoje se instalou, mudar novamente algumas regras do
jogo eleitoral.
O Sr. Teotônio Vilela - Permite V. Ex• um aparte?
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Ex• Acho de uma importância extraordinária o que hoje diz da tribuna do Senado, para meditação e reflexão de todos os democratas deste País.
O SR. JOSÉ RICHA- Eu agradeço a solidariedade de V. Ex• 10, na verdade, o meu propósito. Sei que- dificilmente vou ter condições de mudar alguma coisa, porque· o GOVernO parece-me-- que está -firmemente determinado a
usar de tudo o que estiv_er ao seu alcance, ejã diss_e_ uma das altas figuras deste
Governo que a eles é possível e lícito utilizarem-se de todos os instrumentos
para não perder a eleição.

O Sr. Teotónio Vilela - Já foi dito isso.
O SR. JOSIO RICHA- Jâ foi dito por uma das altas figuras deste Governo. Então, não tenho realmente a pretensão de, com o reavivamento dessas contradições do Governo, e-o que é pior, da própria figura do Presidente
da República, mudar nada. Não tenho esta pretensão. Mas tenho, isto sim, a
pretensão de, pelo menos, trazer para a reflexão da mais alta Casa de leis do
País essas coisas todas, para que, analisando, sei lã, que o próprio Partido do
Governo, que compõe a maioria desta Casa, reveja aS suas posições, aconselhe e assessore politicamente o Presidente da República. Porque no rumo em
que as coisas estão se situando, o povo brasileiro cada vez estã descrendo
rrt3is do Governo e da pr6pria classe política. E, quando chega a um ponto
como esse em que nós estamos, em que o povo não tem mais em quem confiar, o povo jâ está perdendo a própria esperança de encontrar uma saída
para este beco a que o Governo, por simples interesses eleitorais e imediatistas, estã levando o Brasil, sinceramente, eu não sei Cm que é que tudo isso vai
dar. Porque as conseqüências, se o povo continuar Serido frustrado, e como
V. Ex• muito bem preconiza e até se preocupa, que as próprias eleições possam, em função desta barafunda da legislação eleitoral, ser canceladas. Eu
não sei, sinceramente, o que que vai acoritecer com este País. Porque eu acho
que ainda o resquício de esperança que existe, no povo, é exatamente que, em
função da eleição, possa haver uma perspectiva de mudança. E se esta esperança for frustiada, eu siilceraritente me preocUpo com as conseqüênciaS qlie,
a ineu ver, serão imprevisíveis, disto aqui se transformar até numa nova
América Central, mas com conseqüências mil vezes piores do que toda a
América Central reunida.
O Sr. José Lins -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. JOSÉ RICHA -Com muito prazer, nobre Senador José Lins.
O SR. JOSIO RICHA OS-"~

Com todo o prazer.

Teatônio Vilela- Nobre Senador, o siiffples fato de V. E_~• trazer à
tribuna a Mensagem de 1979, sobre o pluripartidarismo, tem para mim uma
significação muito giande. Eu que procuro analisar, in-terpretai' os fatos políticos e perceber nas palavras e nos gestos o que hã de intenção para o futuro,
a mim é grato que V. Ex• lembre à memória de todos nós, à memória de todos
os oposicionistas a facilidade com qt.ie o Presidente da República um dia diz
uma coisa e no outro dia faz Outra, de modo tranqUilo. Dá até a impressão de
que é espontâneo esse jogO de contrariedades. Ainda ontem, numa reunião do
nosso Partido, eu avivava na memória de alguns, fatos que estão ocorrendo a
nossa vista e que hã companheiros que não querem Ver. Do mesmo modo
que, hã dois anos, quando pedia que se verificasse nas entrelinhas das palavras governamentais o elenco -de leis casuísticas que jã se esboçava, ninguém
acreditava. Hoje me permito dizer aos companheiros que está em andamento
um processo para anular as eleições de 15 de novembro. Faço questão de dizer isto, hoje, aqui neste aparte a V. Ex•, aproveitando esta oportunidade rica
dos contrários com que joga o atual Governo. De um lado, se procura confundir o eleitor criando todo dia leis ca_sufstiças, o que não é admissível num
período com"O este; quando se quer restaurar a vontade absoluta_ do eleitor,
procura-se dificultar a forma de como o eleitor se expressar. Em segundo lugar, procura se fazer uma campanha no sentido de que a democracia estâ única e exclusivamente com o Governo e as Forças Armadas. Outra qualquer
força que pretenda a alternância de poder não pode, porque não possui o
dom de ser o tutor da democracia. N6s estamos assistindo isto a cada dia em
declarações de militares, de líderes. Só faltam abrir a nossa cabeça e meter
dentro de nossa cabeça essa realidade. Mas, o que é importante, nobre Sena~
dor José Richa, da mesma maneira como V. Ex• estã avívando a nossa mem6rià, o·que é importante hoje é que n6s façamos uma denúncia à Nação a
respeito da legitimidade dO voto e da validade política do voto. Não podemos
silenciar ou nos acomodar a qualquer título, porque o pleito s6 nos impOrtarã
se ele, na verdade, carregar consigo dispositivos e disposições de promover a
esperança e a mudança que desejamos. Do cont_rário, não hã por que lutar;
do'contrârio, é o Governo cada vez mais·a-afinar o-seü-pensarileritO Com o totalitarismo, fazendo o que jã estâ fazendo hoje, não permitindo mais que a
Oposição participe da direção de uma ComiSsão Mista. O PDS é agora o pre~
sidente e o relator de todas as comissões importantes. O que queremos mais
para averiguar o roteiro do absurdo em que nos mergulham? Eu felicito V.

O Sr. José Lins- Nobre Senador José Richa, esse é exatamente o desejo
de certas facções mais exaltadas e mais violentas do PMDB.
O SR. JOSÉ RICHA - Não apoiado!
O Sr. José Lins- Estou falando, convicção. Hoje o PMDB não é um
Partido, e isso não sou eu quem o diz, são os seus próprios Líderes que reconhecem: -o -PMDB não passa de uma frente. Não hã mais sentido para os Senhores em se falar em voto de legenda. O PMDB não é uma legenda, nobre
Senador. V. Ex• se refere ao que diz o Presidente da República. A linha de
coerência do Presidente é una, indivisível e nunca mudou. Foi e é sempre pela
redemocratização e pelo pluripartidarismo. Queni provoca o retorno ao bipartidarismo é exatamente o PMDB, não somos rt6s, V. Ex• sabe disso. Foram os Senhores que partiram para o revide, buscando a unificação das Oposições. Agora, o que faz a legislação? Restabelece, com razão, a promessa do
Presidente da República, ao permitir que cadã um faça a sua opção conforme
a sua-consciência. Se o PP se entrega de mão beijada ao PMDB, coagindo os
seus miados, então, que se lhes dê liberdade. Esse que é o sentido da legislação que aí estã. Exatamente o contrário do que diz V. Ex.•
O SR. JOSIO RICHA - Primeiro V. Ex• erra, quando diz que o PMDB
está defendendo os seus interesses ...
O Sr. José Lins- f: claro. O PMDB estã, o PP é que desapareceu.
O SR. JOSIO RICHA - ... com relação à anulação do voto dado pura e
simplesmente à legenda.
Quero dizer a V. Ex• que isto, a nós do PMDB, jã não nos atinge mais.
Hã alguns anos, quando estãvamos diante do bipartidarismo e quando a própria legenda era mais forte do que os nomes dos seus componentes, dos seus
candidatos, podia ser que nos prejudicasse. Entretanto, hoje, quando o
PMDB jã não é mais uma pura e simples legenda, porque é composto de nomes por demais conhecidos, a anulação do voto dado pura e simplesmente à
legenda não vai nos prejudicar em nada, porque duvido que nesta próxima
eleição vã haver muitos votos dados pura e simplesmente à legenda. Hoje, o
eleitor' conhece os nomes dos Líderes da Oposição e vai dar o voto direto aos
candidatos sem precisar disto.
Mas, o que chamo a atenção é para a contradição que a proposta de V.
Ex• e do seu Go_verno_representa, (Muito bem!) porque quando diz que o pacote de novembro foi editado para preservar e fortalecer os Partidos políticos,
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agora cai em contradição, porque, na verdade, arrebenta com _os pequenos
Partidos .. Estes sim, hoje mais conhecidos do que _os s~us próprios candidatos:
o PT, o PDT e o PTB hoje são legendas mais conhecidas do que o_s próprios
candidatos que irão concorrer por essas legendas a 15 de novembro. Então,
estes sim foram golpeados de morte por esse dfspositivo do Presidente que
anula o voto dado pura e simplesmente à legenda.
Então, veja bem V.Ex• que nós, _quando defendemos aqui a eliminação
desse dispos"itivo dracoiliano, não estamos defendendo o interesse partidário,
não estamos defendendo os nossos interesses pessoais; estamos defendendo,
isto sim, o interesse dos pequenos Partidos e do pluripartidarismo que V. Ex•s
apenas dizem querer defender, mas estão golpeando todos os dias. Estamos
assumindo, na realidade, a defesa do legítimo interesse pluripartidarista que
V. Ex•s apenas dizem, mas que se contradizem na prática; porqüe não cumprem.
O Sr. José Lins - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSt RI CHA- Eu ainda não termJnei_de responder ao seu apar.
te, nobre Senador.
Em segundo lugar, V. Ex• ta_mbém se engana e distorce, quando diz que
a reabertura de prazo para os descontentes é para que nós não estejamoS
numa camisa de força, de havermos decidido alguma coisa na cúpula, que foi
a incorporaçã-o, e querermos que os nosSos partidários nos sigam de forma ditatorial. Não é verdade! Primeiro; porque n-ós concordamos, inclusive, Com
V. Ex•s. quando se deu a abertura por 30 dias. Achávamos justo que, em
função do fato novo, com um determinado período de 30 dias se pudesse dar
a todos os partidários do PMDB e do PP a oportunidade e a liberdade de poder fazer uma nova opção. O que nos estrã.Dha é a reabertura agora, depois
quejãTõ"Cdada uma oportunidade aos no_s_sos partidári<?s de-sa:ir, tenha sido
fCita unilateralmente, porque agora o fato novQ não é para nós, é para o Partido de V. Ex•; do PP e do PMDB muita gente saíu e foi para o seu Partido.
Então, agora:, pata que houvesse coerência, para que houvesse, por parte de
V. Ex•s honestidades de propósitos, o prazo nunca deveria ser reaberto para
nós do PMDB e do PP, mas sim pai'a o_pns que tem que dar aos seus partidários a Oportunidade, C::ni flinçãó de fãtos novõs,- para que adesões muitas
vezes indesejáveis possam sair do seu Partido.
Mas de que V. Ex•s têm ·medo? Nós não temos medo. Quero dizer que
nem por interesse pessoal estou falando, porque lá no meu Estado, o Paraná,
a repescagem de V. Ex•s não Vai ser muita. Por que V. Ex•s. não reabrem o
prazo para os seus partidários? Aí, sim, quero ver se V. Ex•s têm coragem de
propor isto. Apoiem-nos ent_ão, nesta medida. Está :ií"uma. emenda apresentada pelo nosso Partido. Vamos reabrir para todos.
O Sr. José Lins -- V. Ex• me permite?

O SR.JOSÉ RICHA- Senador José Lins, eu sou contra ess_e draconiano dispositivo da fidelidade partidária. Acho que aos_ políticos deveria ser
dada ampla liberdade de poderem sair de onde quiserem para· it para onde
quiserem. Este dispositivo é uma diminuição aos políticos brasileiros, que
existe em pouquíssimos países, incrustado na legislação eleitoral, obrigando o
sujeito a ficar no mesmo partido, mesmo que esse partido, como é o caso _do
Partido do Governo, cometa e venha cometendo, ao longo destes anos, os
maiores desatinos. Mas o sujeito é obrigado, por fidelidade partidária, imoralmente constituída em lei, a ficar no Partido do Gov_erno. Eu sou_cQntra isto. Sou _contra. Todos os políticos deveriam ter ampla liberdade de poderem
fazer livremente a sua opção.
Entretanto, jâ -que Cxiste, por que reabrir uililateralmente isto? Por quê?
V. Ex• talvez não tenha condições .de_ me responder, mas eu vo_u responder a V. Ex~
O Sr. José Lins- Eu quero responder a V. EX•, mas V. Ex• não me deixa

falar.
O SR. JOSf: RICHA- lô puro interesse e má fé usar esse instrumentó
para corromper as eleições de 15 de novembro. (Muito_beml Muito b_ern!) Aí
é que está a raiz do problema e tenh~mos coragem de proclamar isto. Lamento que o Presidente da República do meu País tenha se prestado a assinar
uma Mensagem, como essa, que, para mim, representa o maior instrumento
de corrupção 'eleitoral j3. tido notícia d_a História Política do Brasil.

O Sr. Teotónio- Vilela- Muito bem!
O SR. JOSÉ RICHA --, Em nenhum momento eu me lembro, nem li,
nem tenho nada por ouvir dizer, informação alguma que me desse conta de
que, na história político-eleitoral deste País, um instrumento mais corruptor
do que esse tenha sido, por qualquer Governo, introduzido na nossa legis~
lação. Esta é a pura verdade, Senador José Lins~
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSlô RICHA- Eu louyo a Deus por ter-me dado a graça de ter
a paciência, o bom senso, a competência de poder conviver com ·qualquer tipo
de pessoa no campo das idéias, mesmo quando elas conOitam com as minhas;
convivo com todas as áreas. Entretanto, há uma coisa que na vida pública eu
não consigo conviver porque ine dá nojo, me dá asco: é a corrupção. E por
isto eu não posso, mesmo que não me prejudique - não nos prejudica a nós
da Oposição do Paraná, eu quero proclamar e V._Ex•s hão de ter, no fluxo
dos próximos meses, o ex_empfÕ, a- confirmação disto que estou dizendo não vamos ser prejudicados. Eu lamento que instrumento _como esse, que
pode e vai ser usado como instrumento de corrupção, de compra de cabos
eleitorais, tenha sido enviado a este Congresso com a assinatura do Presidente da República do meu País.

O Sr. José Uns- Senador José Richa, V. Ex• me permite um aparte?
(Assentimento do orador.) O que eu estava dizendo ...
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Pediria ao nobre orador que
não permitisse mais apartes, visto que V. Ex• já ultrapassou mais de cinco mi-nutos do tempo regimental.
O Sr. José Lins- Quem está diz_endo que ps filiados de seu partido vão
participar de corrupção é V. Ex•, não somos nós. l: V. Ex• que estájã_pressu.:
pondo que os filiados do PMDB são corruptíveis e que estão predispostos a
isto. V. Ex• acha que o voto de legenda não é necessário ao seu partido, que
ninguém_ deixará o PMO_B; que não há ninguêm em camisa-de-força. Nesse
caso, V. Ex• está sim-plesmente_ defendendo os pequenos partldos? Temo, então, nobre Senador, que essa defesa seja um tanto parecida com aquela que o
PMDB fez do PP, e que terminou por levá-lo ao desaparecimento. Temo que,
o que V. Ex• está prop-ondo agora seja exatamente isso: uma corrupção em
massa, feita ·através da absorção de um partido inteiro, visando a volta ao bipartidarismo.

o·sR. JOSÉ RICHA- V. Ex• está completamente enganado quando,
por analogia, pretende estabelecer uma comparação entre o que houve com a
incorporação e-0 qUe vai haver em conseqüência dessa Mensagem que reabre
os prazos: O que houve entre o PP e o PMDB foi um convencimento ...
O Sr.- José Lins- Mas foi V. Ex• quem primeiro falou em corrupção.
Não fui eu(
-

O SR. JOSÉ RICHA--, ... de que para o golpe que foi dado pelo Governo com o pacote de novembro havia um antidoto que era o contragolpe da
unidade entre os Partidos de Oposição.
E. digo mais <.'! V. Ex•: o desejç _çle mud.ança hoJe está -tão a-rraigado na
consciên-cia populat,-que·se não fosse a incorporação e a certeza de que, agora, a Oposição deu ao povo de que tem um instrumento eficiente para a mUdança, V. Ex• iria ver o -qi..ie iria ãC'ontecer:- era este País convulsionado por
agitações ·po"rqi.le estaríã, atrãvés do pacote de novembro, sem a incorporação, sem, portanto, pelo menos um Partido em condições de força eleitoral
de se medir com o Partido de V. Ex• ...
O Sr. José Lins- Este é o velho chavão da pressão sobre

o Governo.

O SR. JOSf: RICHA- :,; estaria o povo sendo .frustrado na sua esperança e na sua quase que certeza de ter um instrumento para a mudança necessária.
o· Sr~ Josê" Fragellí ~ Se"ria uma-- GU-aterriala-!

O Sr. José Lins - Esta é mais um-a comparação_ ...
O SR. JOSf: RICHA- EX:atamente. Agora, V. Ex• querer tirar das minhas palavras a_ ilação ...
O Sr. JosJ LinS-~-Foi V. EX' quem o disse. NãO fUi eu.

--- O-SR. JOSÉ RICHA- ... c querer dizer que este instrumento é um instrumento de corrupção, dizer que os meus companheiros são corruptíveis ...
O Sr. José LinS --A sugestão foi de V. Ex' Não minha.
O SR. JOSÉ RfCHA- ... V.. Ex• esia mufto enganado.

O Sr. José Lins- Eu não estou enganado.

-os R

JOSÉ RICHA --Se entre nós tiveSse alguém corruptível não estaria na OpoSição pOrque, ãO longo destes anos, ·nobre Senador José Uns, ...
O Sr. José Lins- V.

Ex~

não precísa teiner ...

_O SR. JOSÉ RICHA- ... e l'!ão aceito~ sua insinuação- ao longÇ> destes anos, quem for esc_n:ver _história política no futuro, desse período polítiCo
brasileiro, há de fazer justiça a nós, porque fazer política na Oposição é muito
fácil num regime democrático, onde as leis e a constituição existem para proteger as minorias .._.
O Sr. José Fragelli -

E já não é fáciL.
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O SR. JOSÉ RICHA- ~.;-mas, num PaíS como· o nosso, onde as leis e a
própria Constituição existem para proteger o grup-o dOrilínante, Onde nãO havia __sequer a perspectiva de poder para a Oposição, aqueles que conSeguiram
se manter na Oposição, ao longo destes anos, é porque têm muitoS méritos e é
porque são na verdade, incorruptíveis.
O Sr. José Lins- Porque neste País se pratica ã. democracia, nobre Senador.
'O SR. JOS!õ RlCHA- E nós, nobre Senador José Lins, -condenamos
um instrumento d6ste, transformado em lei, Põssibilítando a -que muitos governadores --e V. Ext- sabe inclusive quais são eles- comecem a impulsionar nas bases dos Partidos de Oposição tentando _comprar o apoio dessas lideranças municipais. E por isso me entristece· muito Ver uma meiisa8em como
essa prestes a se transformar em lei. Porque os cuidados qUe o P~útidO cte·v.
Ex• está tomando, inclusive não permitindo seqUer que hajã uma direção colegiada nesta comissão que irá analisar a mensagerhpresídeni:ial, V. Ext- já está por antecipação tentando garantir a aprovaç_ão de um instrumento que é
escabroso, é um itlsfrumento- qUe nem deveria constar da nossa legislação,
porque será, cOrno eu jâ disse, um instrumentO de çorrupção!
Eu lamento_ tudo isso, Senador José Lins, e lamento mais ainda porque
V. Ex~ sabe perfeitamente bem, que daqui para fierite hemo pa-rtido de V. Ex•
dará número para aprovação ·dessa Própria ·men·Sáàérri., ela vai pªsSar por decurso de prazo, para tristeza, enodoando a legislação eleitoral deste País! Eu
lamento muito._Fica sinceramente a tristezã,-áqui de um patriota angustiado
com essas coisas. E talvez tenha sido muito bom que aqui viésSemos nós, porque não tenho nenhum ti pó de intereSse e isto acj_ufflãi:Hrá nos p-r-ejudicar emnada, lá no Paraná, m-as eU não podia me calar diarite de uma mensagem tão
imoral como essa, como eu nunca vi até hoje e da qual nem tenho conhecimento na história deste País! Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Louriv_al Baptista, para uma comunicaÇão.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A inauguração, ontem, do .. Centro de Atividades Maria Virgínia Leite
Franco" em solenidade presidida pelo eminente Vice-Presidente da República Antônio Aureliano· Chaves de Mendonça, no Gama, é acontecimento efetivamente relevante, tanto do ponto de vista das dimensões do empreendimento recém-inaugurado, como pelo impacto das suas repercussões no concernente a6 volume dos benefícios e serviços destinados à população daquela
Cidade-Satélite do Distrito Federal.
Atendendo ao convite de Nabor Césãr Siqueita- op-eroSo Diretor do
Departamento RegiOnal do SerVíÇó --sOCial da lndúshia ~ Compareci, a fim
de assistir a inaugufação, as.sirit COri1o o's Sen-adCires Nilo Coelho~ Passos Pôrto, Cunha Lima, Mauro Benevides e Gabriel Hermes.
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Ao tecer estas singelas considerações, desejo CongratUlar-me com Ci-Govern.adOr Augusto do Prado Franco- bem como felicitar o ilustre Presidente
da Confederação Nacíóiial da Indústria, Albano Franco, e o Dr. Nabor César Siquefra, Diretor do-Departamenlo-Regfáriaf do ServíÇo SoCicll d8. ]ndústiia,' pela iniciâ:tiva Oa i:'ealiZição desse ilotâvel empreendimento que é, inc-ontestavelmente, o "Centro de Atividades Maria Virgínia Leite Franco". (Muiio b"em! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passo& Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pa1,1lo Brossard, para uma comunicação.
O SR. PAULO BROSSARD (Para uma comunicação)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Há dias ocup_ei esta tribuna para dar ao Senado notícia da morte, no Rio
Grande do Sul, de um de seus grandes filhos, antigo Deputado Federal e Secr~tário da Educação, Coelho de _S_ouza. _
Agora, Sr. presidente, venho cumprir um outro dever, penoso dever- o
de noticiar ao Senado o desaparecimento ocorrido ontem, em Porto Alegre,
de Orlando_ da Cunha Carlo_s.
Orlando d~ Cunha Carlos foi das_melhores pessoas que pude conhecer,
sob todos _os pontos de vista, a todas as luzes. Se eu disser ao Senado que era
um homem sem defeitos, pode acreditar esta Casa que não estou a exagerar,
nãõ estou dilatando suas virtudes,_ não ~stou ocultando as suas imperfeições.
Era, realmente, um homem impe_cável. De uma feita lembro-me de tê-lo comparado a um soneto parnasiano: rigorosamente harmônico._ De outra vez
ocorreu-me_ compará-lo a um relógio, em que todas as peças funcionavam re-gular e harmoniosamente.
Foi um _grande advogado. Mais do que advogado foi um primoroso jurista. Ele dizia não ser jurista é: _ sey advogado. Ele era re3Imente um notável
advogado, um dos maiores do Rio Grande do_ Sul, de alta competência pro~
fissió_nal, de excepcional competência profissional, de grande preparo jurídi~
c~, de respeit_~bili?a~~ _moral imacul<id_a. M_as,. além de ~dvogado ele era t_a_mbéril
jufisti, o -fiOinern que sabia Cncontrãr i solução cOrreta, a solução
adequada; a SoluÇão justa para os problemaS que a advocacia lhe colocava
nas mãos.
Não foi por aCaso que ó Tribunal de JustiÇa do Rio Grande do Sul, mais
de uma vez incluiu o seu nome em listá tríplice para escOlha de desembargador, como tepresentáh~e -da classe dos. advogados. Nunca foi esColhido deserhbargador: é que .ele éra libertador e neste País nós ainda vivemos sob este
critério, -este mau Critério, 'eü diria àté -eSte 'abOininâVel éríiério: Se 'é da: Oposição não pode ser aproveitado,
OrlandoGarlos não foi desembargad9r do Trib~nal de J~stiça do seu Estado, do meu Estado, porque eta libertador. Ele foi libertador desde estudan~
te. Foi um dos signatárTos da:qUehl MenSig6m a AssiS Brasil dir18:id3 peia mocidade acadêmica dO Rio Giaride <;10-Sul~ em--1922, Corl:Vidand-o Assis Brasil
para ser candidato ã Presidêitcia dO- EStadO~ E libertador ele continuou até o
últiiTIO-d_ia"em qU_e_ exerc~u ativida&~ Paitidári3:, ()u seja; até O dia em- que o seu
Partido, em que o nosso Partido foi éxtinto por- um ato" ·ae força.

um

O "Centro de Atividades Mariã. Virgínia Leite Franco" compreende um
conjunto de prédios e instalações ..:..._ cerca de 5.000m 2 - de área construída,
para uma área total de 24.000m 2 •
O campo de atuação do novo Centro abrange 4 setores bãsicos: Educação, _Saúde, Lazer e Serviço Social, ou seja, a preStaÇão de sCrviçOs de ensino pré-escolar, de educação familiar, de trabalhos ·manuais e artesanato; um
complexo de serviços médicos e odontológicoS no ·campO da clínica geral, da
pediatria, da cardiologia, da oftalmologia, das análises clínicas de laboratório, da radiologia, da endodontia, da odontopedíatfia e da prótese dentária;
ginástica olímpica e estética, futebol de salão, vôlei, dança moderna, basquete, judô_e atividades recreativas; e, finalmente, no campo dos serviços sociais,
completa assistência alimentar e assistência ju-rídica.
Além das magníficas instalações, da piscoina e dos mOdernos equipamentos para os vários cursos de ensino regular e profissiOnalizante, dispõe o Centro, no que _se refere à pré-escola, de capacidade para -530 alu-nos na faixa
--etâria de três a seis anos.

O Sr. Octávio Cardoso --Permite V, Ex• um aparte?
Com muita honra:
O Sr. OààViá CahlOSO-~-v. EX' fãfã~ Se me-permitíf-a minha inteira 3desâo e solidariedade, de umà das pessoas mais admiráveis do Río Grande do
Sul, o Dr. Orlando da Cunha Céirlos. Presidente do nosso Partido quando
companheiros de Bancada, V, Ext- e eu, advogado do melhor quilate: e carãter
exemplar, homem de uma simplicidade qüe quase não se notaVa, o Dr. OrlanH
do da Cunha Carlos, a não ser quando instado a falar ou escrever. Deputado,
Se_cretário de Estado, chefe de Partido, homem de conduta que enobreceu a
<:lasse política do_ R)o Qra~d~ do Su,l. Deli: dizia o ex-Senador Mem de Sâ que
não foi mais longe ilo poder porqu-e era um inapetente, não tinha apetite para
o_ poder. Qualidades não lhe faltavam e carãter muito menoS. Assim, V. Ex•
tem a minha inteirã Solidariedade na homenagem que presta a um rio~
grandense _exemplar, digno de estar ao lado das melhores figuras do Estado e
da Pâtria brasileira.

Na qualidade de Senador pelo Estado de Sergipe, causou-ni.ej~stíficada
satisfaçãO a denomina<;ão escolhida, corno uma merecida e adequada homenagem à Eicelentíssi:ma Senhora Maria Viigínia Leite Franco, primeífcl
Dama do Estado, pela obra social que vem realizando em Sergipe; através do
Núcleo de Trabalho Comunitário,- que-Clã preside Com inVUTgãr capacidade e
abnegação.
A enaltecedora homenagem é motivo de júbilç _-p-~f_a o pqvó sergipano,
como reconhecimento ao tenaz e valioso trabalho que Dona Maria Virgínia
Leite Frã.rfCõ desenvolve, no Estado, em benefício das camadas menos favorecidas e carentes da população.

O SR. PAULO BROSSARD---:- Sou grato às palavras que o Senado acaba de ouvir e que eu incorporo ao mCU discUrSo de .hOmenagem à memória
daCJUele--a:dmiiável rio~gfandense.
Mas eu estava a dizer, Sr. Presidente, que tendo o nome de Orlando Carlos SidO eleito PeJo Tríbiiniil de J.ustiça p-ãra co-mpOr a-liSta tríPliCe Pa!ã
sembargadOr, mais de uma v_ez, nunca fora nOmeado maiistrado. Mas, vou
dizer mais, Sr. Presidente, Orlando Carlos não era apenas um homem para
integrar um triburlal, ainda que unl tribunal ilustre como o do Rio GrandC
Sul. Orlando Carlos tinha os requisitos para ser MinistrO do Supremo Tribunal Federal. Eu creio que dizendo isto, digo tudo porque são os mais altos re-

O SR. PAULO BROSSARD -

de-

·ac;

m
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quisitos que se_ podem exigir de um servido~ da Jiltã:Ç-3o: o notâvel saber jurídico e a reputação ilibada. Ele era homem de notâvel saber jurídico e de reputação ilibada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Orlando Carlos era um civilista. Ele era
um jurista no seu-sentido mais affiplo, mas a sua preferência era o Direito Civil.
Houve tempo em que pretendeu ele fazer concurso para a cãtedra de Direito Civil da Faculdade de Porto Alegre, a faculdade onde ele se formara.
Por círcunstâncias Vâríàs~ -não -chegou a fazê-lo. l\.faS~ QU:ãiú:lo Õ PrOfessOr Armando Câmara deixou a regência da cadeira de IntroduÇão à -Clênci3 do Direito para reger a cadeira de Filosofia do DireitO~ Que voltava ao curso de bacharelado, a congregação da Faculdade de Direito convidou Orlando Carlos
para lecionar a disciplina até Cotão magistralmente ensinada por Armando
Câmara.
Lell.lbrando este episódio, creio que dou ao Senado Federal a indicação
do valor intelectual, da respeitabilidade moral, do prestigio cultural que Orlando Carlos auferia nos círculos maiS qualificados no seu Estado.
Além de advogado de profissão, ·além de jurista primoroso, Orlando
Carlos, corno disse há instantes, Úlmbêril -foi político. E, POr Ser -iiolítiCo, teve
mais de uma vez fechadas as portas que ele poderia ter atravessado para proveito do seu Estado e do seu País. Político ele foi desdé estudante- repitoquando, com outros estudantes, dirigiu um manifesto, que se tornou histórico, ao velho propagandista da República, então recolhido em Pedras Altas,
Joaquim Francisco-de Assis Brasil, concitando-o a aceitar a sua candidatura
ao Governo dO Rio Grande do Sul. Naquela campanha de Assis Brasil, em
1922, a que se sucedeu a Revolução Libertadora de 23, se deve a renovação e
a alteração profunda dos costumes e das instituições políticas, primeiro no
Rio Grande do Sul e depois nó País, porque· a- Revolução de 30 foi, de certa
forma, o eco ampliado do Movimento Libertador de 1923:.
Mesmo nos quadros do Partido Libertador, Orlando Carlos não chegou
ao que deveria ter sido: não· foi Senador, não foi Deimbido Federal, não_ foi
nem mesmo Deputado Estadual como titular do mandato; exerceu a deputação durante certo período corno suplente, não tendo sido mesmo Deputado
Estadual efetivo. É que o Dr. Orlando era a personificação da mod6Stia e da
dcsambição. CCrtas cenaS erri períodos eleitorais· qUe se Vão tornando· freqUentes j3mais teriam como participante uin homem da sua fisionomia mo~
raL Por isso nlesrrfó; meSmo dentro do- seu partido, onde era uma das figurã.s
mais acatadas e completas, ele não teve as investiduras que o seu talento e o
seu preparo .o habilitavam, porque, releva salientar, Orlando Carlos era um
homem de alto preparo. Quando, em 1954, uma coligação partidária venceu
as eleições· no Rio Grande do Sul e um desses partidos que era o partido de
Orfarido Carlos, o Partido Libertador, deveria participar do Governo qUe íria
ser formad_o, o partido o recomendou p'ara ser o seu representante no Governo do J;stado. S ele exerceu, durante quatro anos, a Secretaria da Agricultura. O jurista, o Civilista· exíniio foi ocupár a Secretaria da Agricultura. Sem favor, posso dizer ao Senado ali, ele pro~deu com a competência- que- o tinha
credenciado entre as melhores figuras políticas do Rio Grande do Sul, e, ao
mesmo tempo, com a isenção, com o equilíbrio, com a elegância de colocar
sempre o bem público acima dos interesses restritos dos partidos. Ele estava
ali como representante do seu Partido, mas para buscar a realização do bem
comum, do bem público. Nunca praticou, e seria incapaz de praticar, um ato
de faCdosismo~ Isto era inconiPatível com a sua formação.
Este é o homem, Sr. Presidente, de quem eu falo ao· Senado. A encar~
nação da modéstia, da simplicidade, da desambição, do espírito público.
Este era o homem que, ontem, na plenitude das suas faculdades intelectuais, tendo trabalhado até à noite de véspera, veio encerrar sua vida.
Muitas vezes eu tenho dito, Sr. Presidente, que, nesta tão caluniada ativid3.de política, venho encontr3ndo os inelhores espécimes de humanidade: foi
ria atividade política que conheci Raul Pilla; foi entre políticos que conheci
Décio Martins Costa; foi entre homens políticos qUe conheci Orlando da Cunha Carlos~ Três homens diferentes, muito diferentes - Raul Pilla, Décio
Martins Costa e Orlando Carlos - três homens a respeito dos quais po~der-.
se-ia dizer, sem excesso e sem favor, que foram iinpecãveis em tudo e sempre.
Pode V. Ex• imaginar; Si". Presidente, o meu sentimento, a minha dor, o
meu pesar em ser o portador desta notícia a esta Casa, mas, em verdade, eu
quase que não tenho palavras de pesar, eu quase não tenho razões para chorar a morte de Orlando Carlos, pois, antes, encontro motivos é-para agradecer a Deus por haver dado ao Rio Grande um homem de suas qualidades, e
que eu tenha podido sentir, apreciar, gozár de perto a exCelênCia das suas virtudes.
Para homenagear a sua memória, à memória de um homem ilustre, reto_
c puro, ocupei a tribuna do Senado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a, palavra à nobre Senadora Laélia Alcântara, para uma comunicação.
A SR• LAELIA DE ALCÂNTARA (Para uma comunicação: Sem revisãp .da;oradora,J --.Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No Estado do Acre, o problema energético é um fato. Aquij~ t~3.tei uniavez: deste assunto, e voltarei para tratar do mesmo problema em outra oportunidade.
A energia elétrica é precária e talvez a mais cara do País. As contas domésticas de energia elêtrica apresentadas pela ELETROACRE, mesmo para
aquelas casas desprovidas de aparelhos eletrodomésticos, são em média de
dois a três mil Cruzeiros.
Lendo ontem o Jornal do Brasil, vislumbrei o motivo de tarifas tão altas
para tão pouco consumo de energia elétrica:Vejamos o que diz o_ correspondente do Jornal do Brasil no Estado do
Acre, o Sr. Sílvio Martinello:
"GOVERNADOR DO ACRE TEM SJORIOS PROBLEMAS
Sl1vio Martinello
Com exceção da vinculação de voto, os demais recursos que o
Palácío do Planalto aciOnou até agõra não -foram suficiCntes Para
cortar as asas da oposição no Acre, representada pelo PMDB e PT.
Nem a vinculaçãO nem a extinção do voto de legenda compensaram para o PDS, neste Estado, a perda da sublegenda. O quadro
não se alterou substancialmente, e, a rigor, a melhor previsão para
as eleiÇões de novembro ainda foi feita pelo SNI- sem a sublegenda, o partido do Governo pode perder a eleiçã"o no Acre.
Mais do que a expectativa de qualquer outro casufsmo que ainda possa vir por aí, o cjue mais preocupa no momento o governo do
Acre e mais alegra a oposiçã_~ é um inq~éri~o_ _aberto, hâ _um_ mês,
pelo Departamento de Polícíã FCdêraC a pedido-do Ministro César
Cais, para apurar fraudes ocorridas na Companhia 'de Eletricidade
do Acre (ELETROACRE), durante a administração de seu exDir~torRPresidente, _Alercio _Dias, q~e s~ desincompatibilizou, no
riiês passado, para candidatãr-se a- dep~tado federal.
. .
O d_es[echo deste inquérito, sim, poderâ ~ecidir as eleições de
novembro. Porcllle, se em outros Estados os partidos oposicionistas
vêm empunhando a bandeira contra a corrupção, mas até agora não
conseguiram levar nenhum governo às barras dos tribunais, aqui rio
Acre a OpoSição tem condições de fazê-lo.
Em resumo, a história é 3 seguinte: dos seis secretâriós e assesso-res·· que -deixaram seus- cargos em fevereír"o para concorrer às
eleições, o Governador do Estado, Joaquim Falcão ~acedo, escolheu o ex-Presidente da ELETROACRE, Alercio Dias, para ser beõeficiado- Pela- rrlâquina ·ãdrriinisirativa e ser eleito, sem pro61emas,
para a Câmara Federal. úovernadOr, porém, não sabfa ou nunca
imaginaria que oS órgãOS-de infornlãÇão estavam hã q-uase-um ano
investigando a administração de Alercio Dias. Descobriram um
"rombo" de mais de CrS 1, bilhão, segundo os cálculos feitos âté
agora, com base em denúncias de concorrências ~'dirigidas", criação
de firmas ~'fantasmas", desvio de materiais, manipulação de salários, empreguismo. E o pior: a Compra de mâquinas para a ím-.
pressão de um jornal, na qual, descobriu-se durante as investi- gações, estão envolvidos o próprio Governador Joaquim Macedo, o
chefe do Gabinete Civil, Elias Mansour Simão Filho e o exSecretário de Saúde, Labib Murad, que também deixou o cargo
para se candidatar.
Se não chegar alguma ordem superior d.e Brasília para sustar o
andamento do_ inquérito, o que parece improvâvel, as denúncias
apuradas até o momento, de acordo com as peças anexadas ao processo, jã são suficientes. para incriminar o GOvernador por omissão,
conforme preceitua a Lei n• L079, de 10/4/1950, já que estã provado que ele tinha conhecimento dos negócios ilícitos que estavam
sendo feitos por seus aSSessoreS, foi advertido e não tornou provi~
dências. E juStifTCariam ainda; a intervenção federal, segundo o arti~
go lO da ConstituiÇão. Pelo menos, esta é a exegese que estã sendo
feita por algumas autoridades policiais.
Evídente que a Oposição sabe disso e pretende tirar proveito.
No 'último domingo, a dire"ção.-regiOnal do PT esteve reunida para
debater o assunto e decidiu panfleta~. o que. já se denominou por
aqui de "escândalo da ELETROACRE", para informar suas bases,
as quais, no Acre, est_?o lO~ali~a.das Sobretudo na z.ona rural e na periferia da Capital, antigos redutos dos partidos oficiais que o PT in-
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vadiu. Neste Estado, ao contrário do que ocorre em outros, oPTestá tirando mais votos do PDS do que do PMDB.
Este, sem PP para incorporar, porque não existe PP no Acre.
está com tudo. _Com base nas denúncias constantes do referido inquérito, esta semana ainda a bancada do__ PMDB na Assembléia Legislativa, que é a maioria (11 contra sete do PDS), deverá votar a
abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, visando, posteriormente, o "impeachment" do Governador do Estado.
Se já não baStasse o _arguilhão da Oposição, o atual Governador Joaquim Macedo enfrenta ainda a indisfarçável mã vontade e,
em algumas ocasiões, hostilidade de uma forte ala dentro do PDS,
liderada pelo Senador Jorge Kalume, que tem interesse em indicar
um político do seu grupo para candidato a Governador do EstadQ.
Alguns parlamentares desta ala jâ se manifestaram, exigindo que sejam apuradas as denúncias de corrupção que pesam sobre o Governo, porque não querem ser prejudicados no pleito de novembro.
O fato é que o atu3.1 Govern·ador do Acre está em sérios apuros.
Cercado por todos os lados, com os flancos desguarnecidos, parece
que não lhe resta outra saída senão a de aguardar com as mãos atadas o resultado final do inquérito e a sentença do juiz. A posição d_o
<róvetrtador foi definida, hã poucos dias, pelo chefe do Gabinete Civil, nestes termos: o_-Governo estadual t_e_m__ interesse em que as denúncias sejam apuradas e vem acompanhando de perto o andamento do inquérito, através do procurador-geral do Estado.
Se provar sua inocência, melhor para ele e para o PDS. Se não
conseguir, tanto pior para os dois.
Mas, além desse inquérito, o Governador do Acre tem outro
espinho atravessado na garganta: a BR-364, que, neste "inverno
amazônico", deixou o Estado isolado do resto do País, de janeiro
até agora. Embora a conservação desta estrada seja da responsabilidade do 79 Batalhão de Engenharia e Construção, todos os problemas que decorrem do seu fechamento, sobretudo o alto custo de vida, estão pesando sobre as costas do Governo do Estado, com conseqüências para as eleições de novembro."
Este o quadro, Sr. Presidente e Srs. Senador~_._ do Estado do Acre, mas
um quadro pequeno, porque outros quadros ainda terei -opOrtunidade de trazer a esta tribuna.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Cunha Lima),..- Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, para uma comunicação.
O SR. GABRIEL HERMES (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presid~nte, Srs. Senadores, faleceu, no período de recesso, o
ex-Senador João ?risco dos Santos, que, entre 1954 e 1958, representou o Parâ nesta Casa, e muito nos honrou.
João Prisco dos Santos foi meu companheiro desde os anos 30, quando
juntos, e eu mais novo, dele ouvi muito boas liçQes sobre o andamento daRevolução até a sua vitória. Depois, acompanhei toda a vida desse meu ilustre
amigo que tanto serviu ao nosso Estado.
João Prisco dos Santos foi Professor da Faculdade de Mediciila e da Faculdade de FarmáCia do Pará. DeixOu entre seus--alunos a lembrança de um
homem competente, capaz e útil. Serviu em váriaS-fUnções destacadas dentro
de suas especializações inédicas.
Como político, pertenceu aos grupos de oposição da época, acentuada~
mente à União Democrática Nacional, tendo sido deputado e constituinte es~
tadual ( 1946 1950). Ocupou o cargo de vice-Presídente da Assembléia LegislatiVa dO meu Estado. A 3 de outubro de 1954, numa luta dramática, fo! eleito
Senador, servindo a esta Casa ãté 1962.
Esse período que vai até 1950, partindo de 1930, Sr. Presidente, lembrame bem a vida de João Prisco dos Santos e de outrQs cÇJmpanbeiros, na nossa
luta dramática de oposição contra aqueles que dominavam o Estado na época, alguns vivos ainda hoje combatendo até nas h o~!~ da Oposição e fa~endo
algumas críticas e tendo até reações e atitudes que realmente não são recomendáveis.
Como sofremos nós do Parã! Coino soTreu João Prisco dos Santos!
Cómo sofria a Oposição, nãd ãpcnas numa campaiLha de jornal, e sim campanhas de violências pessoais, de perseguições, de agressões, de invasões e
quebra de jornais. Um período triste da vida do nosso Estado que lembramos
com muito pesar.
João Prisco do_s Santos, nesta Casa, foi riú:mbro da Mesa, Presidente da
Comissão de Serviço Público, ten-do também integiãdo outras comissões.

Sexta-feira 26 725

No meu Estado, João Prisco dos Santos deixou um largo círculo de amigos c realmente o respeito que merece um homem público sério que lutava e
lutou por melhores dias para o nosso Estado e para o nosso País.
Mereceu homenagem, quando do seu falecimento, de todas as figuras, de
todos os órgãos respeitáveis do Estado._O Conselho EStadual de Cultura do
Pará, em telegrama ao Presidente da Casa- Senador J arbas Passarinho, não
só comunica as· homenagens que prestou ao saudoso ex-Senador João Prisco
dos Santos, como até espera- e exatamante o que estamos fazendo na oportunidade - este voto de pesar pelo falecimento do grande companheiro que
foi João Prisco dos Santos.
Sr. Presidente, esta homenagem, que não é minha apenas- é de toda a
Bancada do Parã e, tenho certeza, daqueles que nesta Casa ainda podem
lembrar-se de João Prisco dos Santos, que aqui chegou em 1954, como Senador, quando eu já -Deputado, esta é uma mensagem justa, sentida, que a memória dos que serviram ao nosso País rrierecem.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Raimundo Parente- Alexandre Costa- Bernardino Viana- Martins
Filho- Cunha Lima- Nilo Coelho- Luil: Cavalcante-Gilvan RochaJoão Calmoil -Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco Tancredo Neves - Benedito Ferreira - Lenoir Vargas - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - A Presidência convoca sessão
eXtraordinãria a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada
à 3preciação das redações finais dos Projetas de Decreto Legislativo n9s 10 e
16. de 1981.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A repressão policial continua a campear no País, fazendo as suas vítimas, sobretudo no seio da nossa juvent_y.de universitária, que, sem dúvida alguma, está amadurecendo cada dia que passa, está formando lideranças novas, atuantes, que muito poderão contribuir para o desenvolvimento político
do País, no contexto de um projeto de redemocratização.
Entretanto, os atuais detentores do poder, inspirados sempre no autori~
tarismo que ·ainda nos domina, preferem sempre o caminho do arbítrio.
Faço estas considerações, Sr. Presidente, para trazer o protesto·mais veemente possível da Bancada do PMDB no Senado Federal contra a prisão, na
madrugada de ontem. em Salvador, do Presidente da União Nacional dosEstudantes- UNE, Fraildsto Javier, e da psicóloga e dirigente do Movimento
Contra a Carestia, Sandra Soares, quando se dirigiam à Capital baiana para o
desempenho de atividades normais às suas lideranças- um, na UNE; a outra, no Movimento Con_tr"a a Carestia, que hoje ganha urna dimensão nacional. Não há uma grande cidade brasileira onde o Movimento Contra a Carestia jã não esteja instalado, Coino sinal de que o povo está-se organizando neste País, pani. reclamar do Governo contra o aumento vertiginoso, incontrolado, do custo de vida, principalmente dos gêneros de primeira necessidade,
que vai sufocando, cada dia mais, a grande massa dos assalariados brasileiros.
A Folha de S. Paulo de hoje dá-nos a versão exata dos acontecimentos:
SalVã.dor- O presidente da União Nacional dos Estudantes
(UNE), Francisco Javier, e ã psicóloga e dirígerite do Movimento
Contra a Carestia (MCC), Sandra Soares, foram detidos na madrugada de ontem por agentes da Polícia Federal quando desembarcavam no aeroporto de 2 de Julho, procedentes de São Paulo e só liberados perto do meio-dia, depois de prestarem depoimento.
Sandra Soares e Francisco Javier atribuem SUFJ.S prisões a motivos políticos. A primeira por sua ligação com o MCC e o segundo
por presidir a UNE; mas_ a Polícia Federal divulgou uma nota oficial justificando que as prisões aconteceram porque Sandra conduzia material subversivo como panfletos, folhetos e jornais do Partido Comunista do Brasil (PC do B).
Logo ao deixar o--prédio da Polícia Federal, Francisco Javier
difigiu-se ao campUs da Federação, oi1de presidiu uma assembléia
de estudantes que iprov<:)u uni.a greve geral na UníVersidade Federal
da Ba_hia (Ufba) em protesto contra a portaria do Ministério da
Educação e Cultura (MEC) que fixou os novos preços das refeições
nos restaurantes._ universitários.
O pre-Sidente da UNE afirmou que retornou à Bahia para assistir à assembléia e "para acompanhar a luta dos universitários baianos contra a majoração dos preços das refeições nos restaurantes
universitários" que, inclusive, achou que está mais radical que em
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outros Estados. Repetiu que vê a portarTa como .. a ante-sala para
implantação do ensiilo pago no Brasil" e que por isso se posiciona
contra ela.
Sandra Soares explicou que como psicóloga do Centro de Ed_ucação e Saúde, uma entidade filantrópica, fez uma viagem de 5 dias
a São Paulo para troca de experiências com pessoas que desenvolvem o mesmo tipo de atividade naquele Estado, mas que em sua bagagem havia muitas publicações que lhe foram entregues empacotadas por um amigo para entregar a outro amigo e91 Salvador Por se
recusar a fornecer os nomes desses dois amigos, fui arneaçad,1 ·Jgumas vezes de continuar presa e incomunicãvel c0m o seu advogado
Joviniano Neto que compareceu à Polícia Fedu?: mas n~ .i teve
acesso ao depoimento.
Em BfaSília, o ministro Rubem Ludwig, da Et1 l .\r,ão e (.' .llLura, "não manifestou nenhum interesse em_saber del" lese motiv..>s
da prisão do presidente da UolãQNa_c_io__n_al dos EsttJyantes- UNE,
FranciscO Javier, segundo informou oporta-voz do i.tiC, __Antônio
Praxedes.
Disse ele que somente ontem à tarde o MEC teve conhecimento
do fato, através de ligações de alguns repórt•~res de Salvador. "Pelo
que soubemos, Francisco Javier foi preso ao chegar -a Salvador e o
andar na rua escapa inteiramente à responsabilidade do Ministério", disse Praxedes."
Ora, veja, Sr. Presidente, qual teria sido o motivo da prisão? Sandra Soares portaria folhetos, boletins tidos como subversivos, de propaganda do Partido Comunista do Brasil_- PC do B; Franci!)CO Javier ia a Salvador para um
encontro com universitários, a fiin de presidir uma _assembléia -gefal de estudantes, em protesto contra o aumento dos preços das refejções nos restaurantes universitários.
Estamos em tempos de abertura e todas essas cois.as acontecem, estarrecendo a Nação. Como é que pode-o Governo, através do Minístério da Educação e Cultura, manter um diálogo aberto com a juve_ntude universitária,
com a juventude secundarista se permite que a Polícia Federal pratique a tos
de arbitrariedade dessa natureza?
Sr. Presidente e Srs. Senadores, afinal das contas, estamos num país Onde
a ConstitUição assegura a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, a
liberdade de reunião, a liberdade de divulgação. -Por outro lado, a Lei Maior
garante que ninguém poderá ser preso~ Senão em virtudé de motivo contido
em lei, e mais, que não há preconceito de credo religioso e político. Tudo isto
estã escrito na Carta outorgada pelos militares em 1969. Mas a questão é que
há uma distância, também muito grande, entre o que estã na nossa Carta
Constitucional e o que se passa diariamente ri este Pais. EO que é de se lamentar, o que é de estranhar, o que é de revoltar é que a repressão se volte contra
as pessoas mais humildes, mais modestas do povo: contra posseiros de terra,
contra estudantes, contra sacerdotes. Os trabalhadores e estudantes estão "impedidos até de terem legalmente no País as suas entidades centrais de representação. A UNE é considerada fora da lei, o CUT ou o antigo CGT, não podem existir, até agora, entre nós. No entanto, Sr. Presidente, os empresãrios
podem ter as suas confederações e af estão elas- Confederação Nacional da
Indústria, Confederação Nacioflal do Coffi~rcio, Confederã.ÇâO Nacional da
Agricultura. Por que esses dois pesos e duas medidas, num país onde o Piesidente da República apregoa, diaríamente; que o seu Projeto é par3 uma democracia social? Não. A democracia do Senhor Presidente João Baptista de
Oliveira Figueiredo, insisto em dizer, é uma democracia autor1târia,-sui generis, que não se compadece com as aspirações do povo brasileiro.
O Sr. Gãbn"e/ Hermes- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, longe de mim compactuar com
qualquer ato de violência, de qualquer direção que venha. Mas, V. Ex• mesmo, ao ler no início a nota, reconheceu e mostrou que a jovem detida pela
Polícia foi interiogada porque portava- V. Ex• mesmo declarou- documentos oriundos do partido que não tem autorização para funcionar, o Partido Comunista, e que esses documentos foram realmente apreendidos em seu
poder e que ela se negara a dizer a origeni, alegando que lhes foram entregues
por alguém. Veja V. Ex• o fato, se qu~lq_uer um de nós portarmos alguma dessas coisas que estão proibidas de circular dentro- do País, estaremos sujeitos,
fatalmente, mesmo que eles nos tenham sido dados, .a informar a fonte. Este
fato, por si só, chama a atenção e, detalhadamente, me leva, até, a lamentar
que V. Ex• o aproveite, na sua extensão, para fazer uma carga sobre o Presidente João Figueiredo e sobre os princípios de garantia, mínimos, que eu_julgo-necessârios dentro do nosso País, no momento em que vemos no nosso

Continente Uffia verdadeira luta armada, dolorosa, triste, que envergonha até
a nossa civilização e a nossa época, aliás, que está acontecendo não só na
América Central, dentro do nosso Continente, como também em vários ou~
tros pontos do mundo. Acho que algumas medidas mínimas de segurança se
tornam necessãrias e, ao se fazer referência a elas, não é ocaSião para um relato tão grande de tanta coisa que aconteCe, jogando-as, todas, sobre o Presidente que, realmente, é, talvez, a única garantia, hoje, que temos de fazerdeste País_ uma democracia e S. Ex• se bate por iss-o,- sai com uma bandeira na
mão,._ pregando aquilo que todos devemos pregar e fazer, que é a necessidade
de uma eleição e que ganhe o mais forte. O Presidente, sendo um homem ligado ao PDS, é natural que comande, até, os seus companheiros e encareça,
com seu exemplo, a necessidade de se fazer deste País urna democracia através do voto. Acho que V. Ex•- me perdoe- pelo menos tem·que respeitar
isso. Alguém foi preso, -sitri, porque trazia em suas mãos documentos e se negou a dizer a fonte, a origem deles.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador Gabriel Hermes, tenho o maior apreço por V. Ex•, mas não posso, evidentemente, concordar
com as suas considerações.
A mim me parece que nós, do PMDB, da Oposição, não podemos, em
casos como este, responsabilizar pela repressão senão o Senhor PreSidente da
República, General João Baptista de Oliveira Figueiredo. E: Sua Excelência o
_Chefe da Nação quem comanda o sistema que aí está. Aliãs, é esse sistema invisível que tem neste País, de 1964 para cá, praticado violências de toda ordem, e nós do PMDB e da Oposição não nos podíamos calar ...
O Sr. Gabriel Hermes -

Com o nosso não apoiado ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... no momento em que líderes expressivos da nossa juventude universitária são presos por motivos de somenos
im-portância. Se nós iniciarmos agora no Brasil, no momento em que pretendemos çaminhar para a redemocratização, numa nova fase sombria de terrorismo ideológico, daqui a pouco estarão fazendo até invasão de domicílios
para buscar em bibliotecas particulares, onde, certamente, muitas obras poderiam ser inquinadas de subversivas.
-. -0 fato é, Sr. Presidente, que os tempos são outros. Eu já disse e repito:
ninguém brinca de abertura nem de democracia.
O Sr. José Richa -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador José Rícha.
O Sr. José Richa- Senador Humberto Lucena, V. Ex• tem toda razão,
inclusive, quando responde ao aparte do nobre Senador Gabriel Hermes. Na
verdade, a livre expressão, sobretudo através de publicações, isto é odioso
que se reprima. Ora, tem que haver liberdade de publicação e da livre circulação dessas publicações, indusive algumas, pelo que os jornais dizem, são
publicações que se vendem aí nas bancas de jornais ...
O SR. HUMBERTO LUCENA - Abertamente.
O Sr. José Richa - Exatamente. Eu posso não concordar, inclusive,
como não concord9, com as idéias de muitas dessas publicações, mas nem'
por isso vou deixar de defender o 9ireito de elas poderem livremente circular.
Agora sobre uma coisa _é-pi.-esico chamar a atenção, Senador Humberto Lucena, é sobre o ciue foi fazer o Presidente da UNE em Salvador: foi participar de
uma assembléia de estudantes. Convocada para quê? Para protestar contra
uma portaria do Ministro da Educação. O que é que diz essa portaria? Além
de elevar o preço das refeições nos restaurantes universitários, ainda estabelece preços diferenciados para os estudantes, de acordo com a sua categoria.
Essa portãria --é-por istó que eu estoU dando o aparte, é bom que deixemos
registrada, nos Anais- que é altamente discriminatória, é uma portaria que,
inclusive, coloca estudantes numa posição de extremo constrangimento. Porque, veja bem V. Ex•! num restaurante de estudantes, um estudante sentar ao
lado do outro, tendo pago um preço desigual para a mesma qualidade da refeição que estã sendo servida, é altamente constrangedor, para os dois tipos
de estudantes, para aquc;:le qu~ pagou mais e para aquele que pagou menos.
Alén:tde tudo, é uma ingerência praticamehte indébita do Ministro, porque a
malofia ou a quase-totalidade desses restaurantes estudantis são geridos pelos
próprios estudantes. Então, não cabe, ao meu ver, ao Sr. Ministro da Educação baixar uma portaría-estabelecendo_aumentos desse preço e estabelecendo um preço diferenciado para estudantes que se servem desses restaurantes:
Haveria de se dizer: é uma medida justa porque, afinal, quem pode mais deve
pagar mais. Ora, na verdade, quem pode mais não se sujeita a restaurante estudantil que, na verdade, não serve comida de boa qualidade. Então, não tem
cabimento_ uma portaria dessa do Sr. Ministro da Educação, altamente discri~
minatória, deix-ando os estudantes numa situação de constrangimento por-
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que, um paga mais e outro paga menos pelo mesmo tipo de comida que é servido nesses restaurantes.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Como bem_acentuou o Presidente da
UNE em sua entrevista à Folha de S. Paulo, isso. representa o começo _do ensino pagD que esse Governo está querendo instituir para as Unive.rsidades Federais. Mas, Sr. Presidente, em última análise, o que essa r_epressão quer, realmente, _é reiniciar, num ano eleitoral, um processo de intimidação do povo
brasileiro, sobretudo dos universitários que estão engajados, naturalmente,
conosco da Oposição na grande luta de retomada do pÕder para o- povo. O
grande refrão da mocidade está por aí: uo povo unido jamais será Vencido".
Eles estão conosco e nós estamos com eles, porque nós e eles estamos identificados com os verdadeiros sentimentos d,a ~aç~o, que, a esta hora, só espera o
dia 15 de noverbro para a consagração dos candidatos das oposições~ -n"urria
arrancada final para a democracia plena do Brasil, que só poderá, realmente,
se concretizar com a l_egitimação do poder político atravéS da convocação de
uma Assembléia Nacional Constituinte.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum em plenário.
Nestas condições, todas as matérias da pauta de hoje, pendentes devotação, não serão submetidas a votos, ficando sua apreciação adiada para a
próxima SesSão ofaínária~
São os seguintes· os [tens cuja votação é adiada:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei ~a Cânúitã n9 114, de_l981
-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 nos 1.354 a 1.356; de 1981, das Comissões:
- de Constituicào e Justiça;
- de Et:OnOtiria; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador Jos~
Fragelli, de. adiamento da votaçã.o para reexame da Comissão de Finanças.)
2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei Q.o Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão Q.e
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 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 Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; _
- de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
4

Votação, em prirrieinY 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 Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
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5
Votação, em priTneli-o-- 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, juridicidade e, no
mérito, favorável.

6
Votação~- em primeiro turno, dO-Projeto -de Lei do Senado n9 255, de

1980, de autoria do_ Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à_
Lei n9 5.480, de I O de agosto de 196&, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n<'sJ.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- c[e Finanças, favoráveL
7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
no 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos l.l30 a 1.133, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
~ de Legislação Social;
~de Serviço Público Civil; e
---de Finanças.

8
-·DiScussão, erii pdrriei"ro- tur-nO, -dõ Projéto de Lei do Senado n9 309, de
1979, -do Se_nador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o -exerCício d~ auditoria
corlübii dá Ouúas providênciaS, tend-o
PARECERES> sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
~de Constituição
Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade;
____ ~-de LegislaÇão -So"Cial, favorávef;- de Serviço Público -Civil, contrái'iO;- e·
--de Economia, favoráv~l, com us Emendas de n.;os l e 2-CE, que apresenta.
(Dependen-do da vOtuçào do Requerimento n'? 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da d_i_scussão para reex_~me da Comissão de
Serviço Público Ci,vil.)

e

e

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Voltamos a lista de oradores.
_COncedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard, por cessão do
nobre Sen~dor Agenor Maria.
O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurs~. Se~ revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Estado de S. Paulo de hoje publica notícia que não posso deixar de registrar e de comentar aqui. E. relacionada com a assistência proporcionada
pela Previdência Social brasileira.
A notícia está sob este título:
PREVIDENCIÁRIO ESPERA ENQUANTO
CÃO É ATENDIDO
(Do correspondente em
ARARAQUARA)
A segur~da do Inamps Mercedes Maria Bertho Correia eStã.Va
h_á mais de uma hora na fila da sala de curativos do posto de Arara«
quara, esperando que chamassem o número de sua ficha-:__ 44~ Mas
quando chegou sua vez dois cães pertencentes a um médico da cidade tiraram-lhe o lugar, pois precisavam fazer cu-rativos nas patas. O
fato ocorreu sexta-feira pela manhã, mas somente ontem Mercedes
resolveu denunciã-lo.
Nenhum funcioná-rio do lnamps em Araraquara quis falar
sobre o assunto, alegando que uma circular interna proibiu qualquer _comenfádo. E nem mesmo o agente do lapas na cidade, vereador "Gildo Merlos (PDS) aceita receber a imprensa para explicar o
que aconteceu. Sua secretária .iriforrriou que ele estã .. à disposição
- Para tratar di--õutro assunto", mas não deste."
Eu disse, Sr. Presidente, que ia regiStrar o fato e comentã-lo. Mas indago
de mim para comigo: mas há necessidade de comentar o fato? Ou ele na sua
nudez dispensa qualquer comentário?

728

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL(Seção II)

Quero dizer", Sr. Presidente, que a Previdência Social, entre uma segurada e dois cães pertencentes_ a um médico, dã preferência a- eStes:
Não sei, Sr. Presidente, se os cães são segurados do INPS. Não tenho
notícia de que a INPS tenha, entre os seus contribuintes cães, de médicos ou
de não médicos:. Não sei se doiS cãeS segurados preferem uma pessoa. Ignoro
se dois cães sem seguro também valem mais do que uma Senhora.
Esta notícia, Sr. Presidente, retrata, de maneira cruel, uma realidadecrudelíssima. Mas retrata, antes e acima de tudo, jâ não digo de critérios administrativOS, mas atê ôc critérios éticos. Como pode mereCer respeito uma administração que procede desta meneira'? E procede impunemente, irresponsavelmente e, diria-, irremediavelmente.
Mas a administração pública já é conduzida, já é dirigida desta maneira?
Agora, se, amanhã, um grupo de pessoas apedrejar ou incendiar ó- PoSto do
INPS vão dizer que é uma atividade subversiva e que o procedimento dessas
pessoas é um ato ilícito capitulado no Código Penal. Mas pergunto eu, o que
reza aos contribuintes do INPS, que recursos eles têm, de que meios eles podem servir-se quando coisas desta natureza acontecem? São divulgadas por
um grande jo~ll_í:!-1 e parece que essas coisas estão acontecendo do outro lado
do mundo, num país diferente, longínquo, distante, que nada tem a ver com o
nosso País.
Agora, a contribuíção_previdenciâria; pelo pacote, essa aumenta, o contribuinte tem que pagar mais, inclusive para que cachorros sejam convenientemente atendidos nas dependências do INPS. _
O Sr. José Richa- V. Ex• tem toda nossa solidariedade, inclusive, ajuntando nossas palavras ao protesto que V. Ex" praticamente faz, ao trazer ao
conhecimento da Cãsa um fato de tamanha gravidade, ...

O SR. PAULO BROSSARD -Revoltante.
O Sr. José Richa- ... tão revoltante. Mas nãQ é só no campo da saúde
que os animais têm preferência sobre os ·seres humanos, aqui no Brasil. Quase
que em todos os demais campos. Se formos analisar a estrutura de moradia,
neste País, vamos chegar à conclusão de que os cães têm mais casa do que os
próprios trabalhadores. Se formos analisar o acesso à comida, à alimentação,
também vamos verifiCar cjue os animaiS são mais bem atendidos do que os seres humanos, porque esses, a não ser numa calamidade como a lâ no Nordeste, quando está hâ muito tempo sem chover e que, portanto, os aniJÍlais morrem, mas, fora disso, de uma calamidade extrema como esta que, no momento, estã acontecendo no Nordeste, eu não tenho notícias de que; em tempos
normais, algum animal morra de fome ou de sede neste País. Entretanto, sei
de seres humanos e ainda hã pouco tempo eu lia no O Globo, a notícia de que
um ser humano morreu de fome. E a imensa maioria de críanças que morrem
neste País! O índice de mortalidade infantil é assustador, aumentando paulatinamente, e ainda tem como causa principal, exatamente, a falta de uma adequada alimentação.

O SR. PAULO BROSSARD- Este é um quadro, Sr. Presidente- estou falando com a voz mais tranqUila que posso, o assunto justificaria as expressões mais iridignadas- mas, estou falando com um tom verdadeiramente coloquial. Mas, estes fatos divulgados dia após dia pela imprensa, no meu
modo de ver, chegam a ser aterradores, assustadores, porque enquanto isto
ocorre, o que nós vemos é a Presidência da República, o Palácio do Planalto,
preocupado em quê?
O Sr. José Richa -

Em lei eleitoral!

O SR. PAULO BROSSARD- Em fazer alterações casuístas na legislação eleitOral, para prolongar o domínio de um grupo que administra desta
maneira as coisas deste País; que realiza uma adrniriistração segundo critérios
deste tipo. Parece que não há problemas sociais no Brasil, que não há problemas económicos no Pais.
Os jornais de ontem noticiavam esta coisa _faritásticã, inacreditável. A
Confederação_ NacionaL da Indústria se dirigiu ao Ministro da Fazenda sugerindo a redução _dos juros. E a resposta do Ministro da Fazenda é que não seria tomada medida alguma no sentido de baixar os juros. E leio na imprensa
de hoje que o Banco Central prevê a elevação da taxa de juros!
Mas, meu Deus do céu, a usura é a única indústria que prospera neste
País, a usura que era proibida pela Constituição de 1946, hoje ela está entronizada no coração da .administração_ financeira, ela é a grande protegida do
Governo. E quando a Confederação da Indústria - eu creio que não seja,
propriamente, uma entidade suspeita, acredito que não seja suspeita- pois
bem, quando a indústría vai pleitear medidas no sentido de coibir esses excessos alarmantes que estão deteriorando toda_a_atbúdade económica do País, o
Ministro da Fazenda diz que o Governo não tornará providência nesse Sentido.
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O Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre- li nos Jorriais
do Rio Grande, hoje- diz que há juros de 300%. Agora, isto nãO iriteresSa a-o
Governo, ·o--que -interessa a:o Governo é fícar -no Governo, de qualquer jeito,
ainda que remendando aqui, ali e acolá a legislação, para através dessas manipulações deformar, deteriorar, arranjar os futuros reSUltados eleitorais.
Mais urna vez, quero manifeStar a minha insatisfação, a minha perplexidade; para onde estão levando este País? Para a desordem social? Para a
sublevação das massas populares revoltadas e, justamente revoltadas, com
este desgoverno, por que, se pode chamar de Governo isto?
Outro dia, na mensagem dirigida ao COngreSso Nacional, o Presidente
da República fez uma profissão no sentido da democracia liberal, mas com
realizações sociais, com reformas socíais. Mas, eu pergunto; qual é a reforma
social que pode ser feita num regime usurário, porque se há um regim-e que
caracteriza a políeica brasileira é este, o regime usurârio.
-

O Sr. Teotónio Vilela- Permita V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD- A usura preside o Brasil.
Mas, me recordo, nobre Senador Teotôniõ Vilela, antes que V. Ex• me
honre com seu aparte, do tempo em que Alberto Pasqualini sustentava a necessidade da utilização do crédito no sentido social. Pois hoje, os juros ex is·
tentes e vigentes no Brasil...
O Sr. Agenor Ma!ia -

São

anti-s~ciais.

O SR. PAULO BROSSARD- ""mas anti-sociais, não tem nem denominação, nobre Senador, não tem denomin_ação própfüi para isto, porque
atrofia, contorce, corrói, deforma todo o prOcesSo econômico. A empresa nacional hoje é urna empresa debilitada, é uma empresa endividada e só um segmento da atividade económica do País prospera, que é exatamente, o segmento que detém o poder financeiro, os negócios financeiros.
Os bancos particulares e oficiais, nO ano de 1981, duplicaram o seu património líquido, mas duplicaram o seu património líquido depois de todas as
deduções possíveis e imagiriáveis: duplicaram o seu património!
Em compensação, a ~mpresa brasileira, de uma man~~ra _geral, duplicou
o seu endividamento.

O Sr. Afenor Maria -

Agora são pagos I 8 salários.

O SR. PAULO BROSSARD- Jã há algum tempo, um grande empresário, dos mais expressivos empresãriOs deste País, o Sr. Antônio Hermírio de
Morais dizia ·que; em tempos idos, havia três classes sociais: a nobreza, o clero e o terceiro estado. Agora, havia duas, a dos banqueiros e a do resto.
Pois bem, o que Antônio Hermírio de Morais dizia há um ano, hã dois
anos, era que a situação em nada tem mudado, a não ser se agravar, mas
agravar assim aos olhos de todo mundo. E quando a Confederação da Indústria se dirige ão Governo, pleiteando medidas no sentido-de coibir este assalto
à economia nacional, o Governo diz que nãO tomarã pi'ovidências, porque a
usura passou a ser instrumento de_ Governo, nest~ País.
O Sr: -Teotónio Vilela -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD- Pois não.
O Sr. Teotônío Vilela- O que nos resta, nobre Senador Paulo Brossard,
é perguntar: afinal, o que é que faz o Governo? Ele não é r~ponsável por nada, não tem ingerência em nada. Quando os sacrificados apelam para a sua
ingerência, porque, afinal de COntas, a função do admiriistrador é procurar resolver os problemas do povo, mas cada vez que ele é provocado nesse sentido,
ele tem sempre o argumento de que não pode fazer nada, como neste caso.
Então, o que me ocorre aqui é a dissertação feita ontem, ou anteontem, pelo
Arcebispo de Fortaleza, Dom Aloisio- Lorscheider, a propósito da pregação
moralista do Presidente da República sObre porriog-rafia. Oiz o Arcebispo de
Fortaleza que pornografia não estâ somente no sexo, no erotisrrio~ A pornografia está na administração pública, na coi'rllpção, na violência. Está em
tudo aquilo que sai dos limites do aceitável pela sociedade, nada, absolutamente nada, neste País, está sendo, hoje, tolerado pela sociedade como uma
medida oriunda do Governo. É o caso de perguntar, realmente: o que é que
faz o Governo, no Brasil, além de criar, todos os dias, as leis facciosaS, leis
iriíquãs? Além disso, o que é que ele faz?

O SR. PAULO BROSSARD- Ê doloroso, nobre Senador, que se tenha de ocupar a tribuna parlamentar para comentar fatos dessa natureza,
como o que_ me fez falar neste momento, em que dois cães têm a preferência
do INPS em matéria de curativos. A pessoa humana, lá, com sua ficha n'i' 44,
tem que esperar mais uma hora a fim de_que dois cães tenham as suas feridas
Ctiradas no INPS, embora não se saiba, volto a dizer, se eles eram segurados
ou não daquela respeitável instituição ...
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V. Ex~ falou em campanha antipornogn'i.fica, antilicenciosa.
Sr. Presidente, quando fala o Presidente da República, eu sempre dou
atenção, porque a mim parece que quando o Chefe do Poder Executivo fala
deve ter alguma coisa importante para dizer. Exatamente no dia em que seregis_trava _o 39 aniversário da_ªtual adnünj~tração, presidida_ pelo ilustre General João Baptista de Oliveira Figueiredo, depois de muitas passagens publicitárias, favoráveis e elogioS-as ao Governo; roi notiCiado que o Presid~nte da
República falaria à Nação, dentro de alguns instantes, em rede nacional. E, é
claro, dei a atenção que não podia deixar de dar. E Sua Excelência falou exatamente sobre os excessos pornogrâficos, a licenciosidade que se vinha alastrando.
Não corÍtesto, Sr. Presidente, o fato registrado_ pelo Presidente daRepública, mas não pOsSo deixar de externar a minha surpresa de que o Presidente da República tenha se ocupado deste tema, como tema exclusivo de
uma manifestação à Nação brasileira, exatamente naquele dia, no dia do 39
aniversário do seu Governo. Não quer dizer que nãó atribuo importância a
este aspecto, revelador de uma chaga saciai. Não é isto, não. Mas, não posso
deixar de manifestar a mínlla estrariheza de o Presidente da República, em
rede nacional, dirigir-se ao País, à Nação, exatamente naquele dia, quando o
lógico seria fazer uma balanço das obras realizadas e dizer alguma coisa do
que estava por ser feito, especialmente quando neste País a usura chega a esta
ninharia de 300% ao ano -segundo denúncia feita Pelo Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre que é, ao mesmO tempO, Presidente da Federação das AssociaÇões Comerciais do Rio Grande do Sul, que não são entidades propriamente subversivas, num País em que acontece na Previdência
Socfal isto que estou mostrando agora.
Mas, além do mais, Sr. Presidente, também estranhei aquela manifestação presidencial, porque eu, que não sou dos melhores assistentes de televisão, porque não tenho tempo, tenho que trabalhar;-infelizmente, à noite inclusive, e não ·posso trabalhar e ver televisão ao rriesmo "têmpo. Mas vi uin
programa de televisão onde uma pessoa, funcionãría pública, do Itarnarati,
exibia como nunca jamais eu tinha visto nem por sombra, digamos assim, o
que de uma forina eufem(stica se pOderia chamar asSim de as suas yísceras.
Ora, eu me recordo, Sr. Presidente, que entre os deveres do funcionãrio
público - estâ lá no Esta_tu_to vigente como nos anteríores- se exige do funciOnário público uma boa conduta, pública e privada. Agora, eu vejo uma
servidora pública, por sinal do Itamarati, dizer coisas que jamais alguêm havia proferido; -de fazer, digamos,- eXIbições cOmo riunca,jamais,-a mais tolerante das pessoas poderia admitir qu-e fossem feitas. E através de um veículo
de publicidade que, segundo a lei, tem carãter educativo, mesmo no noticiãrio. O"Código Brasileiro de Telecomunicações estabelece isso, é preceito legal. De modo que eu, francamente, não compreendo o sentido e o alcance da
mensagem do_eminente Senhor General João Baptista Figueiredo. Não compreendo. Lei votada pelo Congresso que regula um serviço público, como é o
SerViço de Radiodifusão, estabelece que, mesmo o noticiário deve ter caráter
educativo, exatamente pelo poder fantástico que a televisão tem no mundo
moderno, um poder jamais inlaginãdo hã coisa de meio século. Pois bem, essas coisas são feitas - às escâncaras é pouco, porque a publicidade da televisão é dessas publicidades, digamos' assim, que são invasoras - envolvendo
servidora pública, envolvendo funcionária do Itamarati e vem depois o ilustre
Senhor Presidente da República fazer uma manifeStaÇão, televisada, no senti.
do da antipornografia e da antilicenciosidade.
Sr. Presidente, gostaria que aqui estivesse O Líder do Governo, ou alguém que, em nome do Governo, pudesse falar ...
O Sr. Teotónio Vilela - Não há mais ·níngtiém!
O SR. PAULO BROSSARD- ...• sobre um assunto desta natureza, que
é um assunto sério. E. tão sério que chegou a preocupar o Presidente João Figueiredo no dia em que registrava a passagem do terceiro aniversário do seu
Governo. Mas, creio que hoje não terei a graça -de ouvir essas explicações e,
comigo, a Casa e a Nação.
Era o que eu tinha a dizer, .Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.-- ----------O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quando se instituiu, nO País, a política -dos ince~ ti vos fiscais, pretendi~
se confiar ao contribuinte uma escolha para aplicação de uma parte do imposto de renda devido. Pelo Decreto-lei n9 157, escolhe-se tal destinaç~o, mas,
quase sempre, põe-se como procurador do investimento o próprio banco em
que se entrega a declaração daquele tributo, com a respectiva preferência.
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A grande maioria dos_ contribuintes, no entanto, não está habituada a investir no mercado financeiro, daí por qu_e confia sua opção a esses estabelecimentos de crédito, tanto mais quanto não podem acompanhar as performances desse tiPo de ã.-plicação, que, até no á.no passado, não eram boas, mesmo
tendo conseguido as Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e de São Paulo, em
1981, valoriZaÇ-ões mêdias de cento e vinte por cento, para uma inflação superior a Cinquenta por cento·.
Enquanto isso, a rentabilidade média das cotas dos trinta e quatro fundos ligados a ban~os de i.nvestimentos alcai_IÇOu apenas sessenta e três décimos por cento.
O mínimo que deveria ser feho pelo optante do 157 seria observar o quadro da SeCfetaria da Receita Federal, qUe cobrem um período de janeiro de
1976 a junho de 1981, coriJ.parã.ndo-se com outro da Associação Brasileira de
Bancos de Investimentos, que leva em conta de janeirO de 1977 a janeirO de
1982, -decerto mais atual, porque aponta o desempenho dos respectivos fundos durante todo o ano de 1981.
Mas ffiuitos fatores têiri -corilribuído para o -Ifaco desenlpenho desses
fundos, para descrédito da política de incentivos fiScais, em priineiro lugar, à
Resolução n9 470, do Banco Central, que regulamentou a aplicação-de tais
fundos. Ela determina que oitenta por cento -do património dessas instituições financeiras devem ser cOOSHtuídos de ações ou debêntures conversíveis de empresas privadas nacionais, restando vinte por cento para os papéis
de empresas estatais ou multinacionais.
Pleiteando alteração nesse regime, Os administradores dos fundos consideram que a proibição de ações de instituições financeiras- integrarem a· carteira dos 157 é uma das causas do fraco desempenho de tais fundos, principalmente no ano passado, quando o setor bancãrio teve a melhor rentabilidade
em bolsas.
Outro aspecto grave do problema é que, no final de contas, os investidores são correntistas e deveriam receber um extrato da sua aplicação pelo menos trimestralmente, quando, hoje, a indicação, quando muito, é: anual.
Numa inflação de 95,2%, a rentabilidade de apenas 63,3% dos Fundos
157 demonstra um prejuízo de mais de trinta por cento do investidor, traduzindo, decerto, lucro da instituiçãO encarregada da sua administração. Por isso, os banqueiros são cada vez mais ricos e mais resistentes à inflação no País.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No curso do ano passado, apresentei a esta Casa projeto de lei disciplinando a "representação por inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo
previsto no artigo 119, letra 1. da Constituição Federal".
A proposição, como tantas outraS Cjue apresentei, aO longo do exercício
do meu mandato parlamentar? tem por escopo aperfeiçoar um instrumento
legal existente no ordenamento interno e que julgo ser de suma importância
para o regular funcionamento das instituições democrãticas, notadamente
para a realização do estado de direito na verdadeira acepção da palavra.
Ninguém ignora que o Brasil ad--ota o sistema do controle juriSdicional
da constitucionalidade das leis e dos atas administrativos. Vale isto dizer que
a qualquer cidadão é lícito suscitar; pefante o Poder Judiciário, a contrariedade de determinada norma ao texto da Le_i Maior e a sua conseqiiênte nulidade. A questão pode ser levantada quer de forma indireta, no bojo de um qualquer processo contencioso, quer de forma direta, cabendo nesta hipótese a titularidade da iniciativa exclusivamente ao Procurador-Geral da República.
Mas mesmo nesta segunda hipótese, não estão cidadão comum impedido' de
ter uma iniciativa. Fica ela restrita a uma denúncia formalmente apresentada
à Procuradoria Geral da República que é o órgão competente para fiscalizar
a correta aplicação das leis.
Sugere a proposição que, na ocorrência de semelhante hipótese, e mesmo
entendendo o Che"fe do ParqUet improcedente a denúncia, não possa deixar
de encaminhâ-la à mais Alta Corte da Nação. Na justificação do projeto de
lei que tomou o n9 352/81, sustentamos a necessidade da medida preconizada
da seguinte forma:
..Andou bem o constltumte ao assegurar ao Chefe do Ministério Público o monopólio da inicíativa em casos que tais. Alêm de
representar em juízo os interesses da União, tem ele por encargo a
defesa da leg_alidade, da ordem, do direito. Acima dos interesses individuais ou grupais, age a promotoria como "fiscal da lei". Estas
considerações não devem entretanto nos fazer menosprezar o fato
de CjUe o provimento de_ tão eleVada função é da exclusiva alçada do
Presidente da República. A escolha, a indicação, o provimento é
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pois de cunho eminentemente político e, no nOsso entender~ -esta circunstância de certa forma compromete a atuação do 9rgão com as
diretrizes governamentais fixadas' por aQ.uele que eventualmente
ocupe a Chefia do Estado."
DesejáVamos na época _deixar patente q_Ue o quadro institucional em que
se insere atualmente a promotoria não lhe permite tima total ísCnção face aos
interess.es fundamentais da administração. A função de fiscal da lei_ multa~ vezes conflita com a atribuição de· procuradOr dO -govenlo. Quando isto. ocorre,
é óbvio que o eventual ocupante da Chefia do Ministério Público passa a
atuar, preponderantemente, no sentido da defesa dos interesses daqueles a
quem deve o cargo do que em prol de uma abstrata defesa da normajurídica.
Para corrigir está anomalia seria necessãrio uma profunda alteração de todo o enquadramento legal da questão, a partir da sua tutela constitucional.
Acreditamos que isto só se:ri~ p_ossível do ponto de _vista normativo e viável
politicamente no bojo de uma ampla reforma das instituições jurídicas nacionais": ~ntr~t_a11to, nada nos impede _que tentemos, a nível da legislação ordinária, disciplinar a m~iéria, redUZindo a vulnerabi_lidade funcional da premotoda, com a transferêDcia para o Poder Judiciá.rio, este sim dotado de_ todas
as garantias constitucionais necessárias à sua efetiva ·Independência, o poder
de, soberanamente, dizer da constitucionalidade das normas jurídicas editadas pelos outros dois Poderes.
A fim de exempiitica.r nosso pont<ide Vísta Sobie OasSunto co~--um dadÕ
CQncreto chamamos atenção para o fato de que o .. Projeto Cari!jâs .., em._cuj<,t
a defesa o Governo se empenhava, à époCa-, COm tOâo O ãfinéõ:, vi~ha sendo
objeto ~e acerbas _crfticas por parte dos !TI<ii_s-- _dive_r~_os s~J9r~~~ d-a vi~~ -n_aci?:.
nal. Cientistas, pesqüiSadores, economistas, empresáríos, -juristas, <:!__g~~
miações partidárias de oposição denunciavam à Nação o que se lhe afigurava
ser um programa altamente perigOso Porqüe capaz de comprometer a soberania nac1onal. Tamanha foi a reaçãO que diversos _ ségment9s da._~o_Ci~Qade
anunciaram ã ihtençã(Yde acioriãr a Procur"adoda~óéfal da República-Pa-ra
que esta, no uso de seu poder-dever, representasse junto ao Supremo Tribunal Federal, sustentando a ilegalidade do pr9cedimento jurídico a dotado pelo
Governo.
A questão legal suscitada prendia-se ao fato de que o Executivo, no afã
de honrar compromissos assumidos além froriteiras, baixou dois decretos-leis
regulamentando o chamado .. Projeto Cãrajâs"- ·não fOsse. istO sUficiente,
usou do artifício do "decurso de prazo" para vê-los aprovados no âmbito
parlamentar. Entretanto, desde logo verificou-se que a ~atéria dis~iplinada
nos -dois diplomas notmativos não podia ser ConceitúalrTie-n~~ enquadr~da n?s
estritos limites de segurança nacional, finanças públicas Oii criãção de cargos
públicos, únicas capazes de sefem tuteladas por este processo legislat!vo.
Ademais, não havia, no caso específico, nem urgência riem interesse público
relevante que pudessem justificar o recurSO- a este expediente-, sabedores todos
que estas condições fâticas imprescindíveis para a legitimação do ato. Por outro lado, não estaria havendo substancial aumento de despesa pública com a
implantaçãO de um plano econômicó envolvendo \_'Ultosos inv~stimentos estatais? _Seria esta Outra razão a indicar a imprOpriedade do procedimento adotacto, visto que o texto constitucional exi)ressarriente veda o recurso ao
decreto-lei quando a matéria acarreta aumento de despesa.

e,

Do-ponto· de vistã estritamente le"g~_l, pOitaitto, -hàvia·, na melhOé"ÇtaS "t-ii:·.
póteses, fUndadas razões ·que h!v~vam :a cr_e~ encontrar~m-se_ o~ pecr~t_os-le~s_
n9's 1.813 e 1825, de 1981, eivados de VíCio dC: ínconstiiuciorialidade.
E, em nossa justifiCativa, -cOilcluíamos com a segulriiC_ittdag~çª-o, Cuja (1
resposta é óbvia:
"Terâ o Ministério PúbliCo Fedeiaf á n·eces.Sária 1ndi:pendêllciã
política em relação ao Goverrio para--levar avante~- repn~:sentaçãó
por inconstitucionalidade?"
Se o citado exemplo era suficiente p3ra evidencíã.r a necessidade d~ nova
disciplina legal para a matéria, dois outros fatos de magna importância se su~
cederam o curto espaço de tempo que transcorreu entre a apresentação do
projeto e a data de hoje e que abonam em gênero, n·úmero e grau a opinião es.:
posada.
O primeiro deles se prende à atitude adotada pela- Chefia do Ministério
Público Federal em relação à soberana decisão adotada pelos dois maiores
partidos OpoSicioilistaS ·ae- se incorporarem· sob _uma ún~~ legenda . .O procedimento adotado observou, estritamente, o prevlsto rios comandos legais pertinentes. A própria Corte Eleitoral havia, há menos de dois anos, regulamen~
tado minuciosamente a lei, como aliás era de seu dever. Nesta ocasião, a Procuradoria opinou e nada teve a opor ao detalhaD?-ento _da nova disciplina partidária. Não obstante todos estes fatos, foi a Proffiotoria lobrigar ilegalidade
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riil forma pela qual se processou a incorporação.-F~-1o d~ forma indevida ~os
to que assim reconhe~eu o Tribunal Superior Eleitoral: Por~ outro .lado, e de
pasmar que, tendo o 6rgão em ·questão estudado a legtslaçao pertmente aos
partidos políticos-a ponto de cons~guir enxergar itregularidade inexistente,
não se tenha aperCebido que o Congresso Nacional votou, e o Presidente da
República sancionou, no princípiO- do ano, dispositivo legal cuja inconstitu.cionalidade eia e é manifesta. Trata-se de norma que alterou a redação do
art{go·úo da L~i O~gâriica dos Partidos Políticos, votada dur~nte o_~eríodo
de convocação extraordinária, épOca em· que a Casa só estava habilitada a
dispor sobre matéria pertinente a inelegibilidades. Efetivamente, o Poder Legislativo, coonestado pelo Poder Executivo porque assim era de seu interesse,
extravasou os limites_ de sua competência para deliberar sobre assunto que, à
época, encontrava-se fora de sua alçada. A atitude da <;:he~a ~<: Ministério
Público torna-se tanto mais estarrecedora, do ponto de vtsta JUndtco, quando
se considera que foi precisamente calcado na inteligência dada ao artigo 110
da Lei Orgânica dos Partidos Políticos que se procu.ro~ i~validar todo o pr~
cessrr de incorporação. Não é crível que, havendo a mdtgttada norma merec~
do tão acurado exame, tenha passado desapercebida a existência de tão gntante inconstitUciOnalidade. Levou-se ao-Judiciário o_exame de uma tese temerária e, por outro lado, omitiu-se quanto à flagrante ilegalidade.

O segundo episódio ~ q~e des~jo fazer alus~o, ~~orrido neste -~rev~.tâpso_
de tempo, tem a haver com o tristemente çonhec1do caso da mand~Qca · ~~
zeloso procurador, em inicio de carreira, é vítima de_ campanha d1fama:ona
junto aos-escalões superiores da administra~ão fe~eral por estar cumprmdo
rigÇJrosament~ sua func;ão, inobstan~_e_ter d~ mvest1r COf!tra pode~os_?s esq_uemas político-econômico-policiais no Estado de Pernambuco. Ap mv_es ~e fornecer a devida proteção ao ex_emplar funcionário, afasta-se-o da mtssao sem
maiores explicaçõ_es a não s~r o_ fato de ha~er um capi~ã_o da PM, que se encontrava indiciado no-caso, subscríto uma representação contra su~ pessoa.
No dia seguinte, é -o promotor vítima de. brutal assassinato~ Os J.atos falam
por si e estão a dispensar maiores comentári_os.
Se ora trago estes a~?nte~~tn~ritos à lembrança da Casa é para instar os
íluSiies-pares sObre -a- neiXsSid~~e de ·se dar uma_ râpida tramitação a um ~ro
jeto ·que,
úlHriúi- 3iiâfise, v~Sã efetiv_amente'_transferir para o Judicián~_ o
e~úullé ejuigam_e~i~ -_ae·assUilío;-qué pela ..Súà_ natUreza~ e~igem a mais absol_uta l$enção, i:Ódependência e impáréiaTidade.
. _E~a _?._ gue.~i~ha a di~~r,_ ~-(- P~es!~.~~te. f.X!Ut!o be'!lf!

·em

-- DVCVMENTOA QUESEREFEREOSR.ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
PROJ.ETO DE LEI DO SENADO N• 352, DE 1981

;DispÕe Sobre a representação :Por incOnstituciDnalidade
de lei ou a.to normativo prevista no art. 119, item I, letra. 1,
da Constituição Federal.
.o .Congresso ·Nacional decreta:
Art. 1.0 o Procurador-Geral da República. tendo conhecimento da existência de lei ou ato normativo, fede:t:ai ou estadual,
que contrari-e disposição COnstitucional, apresentará, no prazo de
30 (trinta) dias, representação !un<lamentada ao Supremo Tribunal
Federal.
Art. 2.0 Qualquer pessoa ou autoridade. será parte legitima
. para denunciar ao Procurador-Gera! da República a existência de
lei ou ato normativo, federal ou estadual, contrário a disposição
Constltuclonltl.
Parágrafo único. Na hipótese do presente artJgo, ainda quando
entender improcedente a representação, não poderá deixar o Procurador-Geral da República de encaminhá-la ao Supremo Tribunal
Federal.
Art. 3.0 Esta Lei entra em yjgor na data_ de .~!Ja _publicação.
Art. 4.0 São revogadas "-" disposições em contrário.

.Justificação
Em paises como o nooso que·adotam o sistema do controle ju-

risdicional da constitucionalidade da.s leis, é corriqueiro atribuir-se
· à chefia do Ministério Público a faculdade de representar junto
à Alta Corte para ver declarada alnconstltuclonalldade, em tese,
de ato normativo. Ao Incorporar este procedimento ao texto da
Carta. Magna, teve o legislador por escopo atingir, basicamente, três
objetlvoo: em primeiro lugar assegurar a coerência interna do
conjunto de leis regularmente edltada,s pelos poderes competentes;
em segundo lugar manter a primazia da Comtltulção Federal
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evitando assim que os interesses politicos epis&dicos pudesí;em desfigurar a sua característica de Lei Fundamental da Nação; finalmente, preservar a União contra possíveis arroubos regionalistas 1
sempre perigosos para a unidade nacional.
Existem dois diplomas legais (Lei n.0 4.337, de 1.0 de junho
de 1964, e Lei n. 0 5. 778, de 16 de maio de 1972) disciplinando a
declaração de inconstitucionalidade de ato oriundo das autoridades estaduais quando esta se faz necessária para decretar a
Intervenção federal (art. 11, § 1.0, letra c, da Constituição). Nada
há, entretanto, a nível legislativo semelhante, quando se trata de
regular a representação por inconstitucionalidade, em !>"se, de lei
ou ato normativo federal ou estadual. 'O :mxcelso Pretório, convém
salientar, dedicou todo um título de seu regimento interno à disciplina processual do assunto, conforme de resto é de sua competência. Não obstante, entendemos que o ordenamento_ contém
lacuna inadmissível ao omitir-se quanto à tutela substantiva da
previsão contida no art. 119, item I, letra 1, da Constituição.
Andou bem o constituinte ao assegurar ao Chefe do Ministério
Público o monopólio da iniciativa em ca1)0S que tais. Além de
representar ·em juízo os interesses da Uniãq, tem ele por encargo
a defesa da legalidade, da ordem, do direito. Acima dos interesses
individuais ou grupais, age a promotoria como "fiscal da I,ei".
·Estas considerações não devem entretan;to nos f~er menoê:prezar
o fato' de que o provimento de tão elevada função é c;l~_ exclusiva
alçada do_ Presidente da República. A escalha, a indicação, o provimento' é pois de cunho eminentemente politico e, no nosso entender, .esta circunstância de certa forma comp.romete _a atuação do
órgão com as diretrizes governamentais fixadas por aquele que
eventualmente ocupe a Chefia do Estado.

o chamado ttprojeto Grande Carajá.s", em cuja a de·fesa o
partido do governo tem se empenhado com afinco, vem sendo
objeto de acerbas criticas por parte dos mais diversos setores da
vida naCional. Cientistas, pesquisadores, economistas, empresários,
juristas, agremiações partidárias de oposição têm denunciado ao
povo brasileiro o que se lhe afigura ser um programa altamente
perigoso porque capaz de comprometer a soberania nacional. Valeu-Se o Executivo de udecreto-lei" e do udecurso de prazo", dois
expedientes- que remanescem da era autoritária, para fazer passar
pelo Congresso Nacional projeto cuja conveniência se poderia, na
melhor das hipóteses, taxar de duvidosa.
Diversos segmentos da sociedade anunciam agora a Intenção
de acionar a Procuradoria-Geral da República a fim de que o
Supremo Tribunal Federal possa apr.eclar a legalidad·e, não da
matéria em si, mas da forma pela qual foi disciplinada, ou se:Ja1
via decreto-lei. Enquadra-se a matéria versada nos Decretos-Lei
n.os 1.813 e 1.82-5, amboS do corrente ano, nos estritos limites con-·
ceituals de segurança nacional, finanças públlcas ou criação de
cargos públicos, únicas capazes de serem tuteladas vla este tipb
normativo? A tese é de dtfícll, senão de impossivel sustentação
jurí-dica. Ocorreria, ademal.s, a hipótese de "caso de urgência ou de
relevante interesse público" que são exigências que se superpõem
ao âmbito material? Não estaria havendo, por outro lado, substancial aumento de despesa pública com a implantação de um plano
económico que envolve vultosos Investimentos estatais? TUdo está
a tndlcar que o processo legislativo de que se lançou mão para
dar Inicio à empreitada encontra-se eivado de vicio Insanável.
Cumpre-nos neste ponto Indagar: Terá o Mlnlstérlo Público Federal a necessária Independência politica em relação ao Governo
para levar avante a representação por inconstitucionalidade?
Acreditamos ser necessário encontrar uma solução qUe; não
sendo constrangedora para a Procuradoria, assegure uma eficaz
tramitação das representações por Inconstitucionalidade. Somos de
opinlão que a melhor maneira de atingir tal escopo é estabelecendo
expressa determinação legal no sentido de ser obrigado o Chefe do
iM!nistério Público a dar seguimento à denúncia, ainda que manifestado opinião pessoal contrária ao acolhimento do pedido.
Deparamo-nos hoje com epis&dto concreto que está a evldEmciar a necessidade de se poupar ao órgão incumbido de velar pelo
cumprimento da lei o Inevitável desgaste causado pelas querelas
politicas. outros casos ·semelhantes já ocorreram no passado e
tudo leva a crer que no futuro a hipótese se repetirá. !l: mais conveniente que desde logo se outorgue ao Supremo Tribunal Federal,
órgão pór definição independente e Isento, o pesado encargo de
contrariar os poderosos.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1981. - Itamar Franco.
(A Comissão

ae Constituição e Justiça.!

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, é preciso continuar insistindo com a discussão da
chamada crise previdenciãria. Afinal, serão cerca de 2,5- trilhões de cruzeiros._
no corrente ano, acrescidos de quase 200 bilhões com o aumento das alíquo-
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tas de contribuição de empregados e empregadores, bem como novas taxas de
descontos de pensionistas e aposentados, estabelecidas pelo Decreto-lei nO?
1910/81, em vigoi desde I' de janeiro.
Raramente um problema de tal envergadura tem sido abordado de forma tão enganadora, com o propósito certo de tentar camuflar a má administração previdenciária. O Governo tem pretendido esconder que o desequilíbrio financeiro da Previdência Social é conseq-uência de sua política econômica recessiva e da inadimplência crescente da União para com o fundo
previdenciário, se bem que sérios problemas estruturais também existam.
As infõrmações desencontradas e os nómeros· que não batem não têm
permitido ao próprio Congresso Nacional uma discussão mais séria do
problema previdenciário do País.
O Jornal de Brast?ia, edição de 3-12-78, publicava:
"Os resultados alcançados pela polítrca, aplicados ao setor previdendárío, ·na exeri::iCíCi-de 1978~ Tóram considerados bons e realmente Satisfatórros·;·assinalando-se que a receita deverá apresentar
um Hgeiro superávit; ao inVés de ter o INPS ingiessã.do na faixa de
endividamento situado em torno de Cr$ 8 a 8,5 bilhões junto à rede
bancária, como chegou a ser nOticiado, com base em observação
constante de exposição de motivos do Ministro da Fazenda, submetida ao Córlselho Monetário Nacional. Isto é o que consta das informações colhidas (não sem alguma difiCUldade)junto à Coordenadoria de Comunicação--SOcial dO Ministério da Previdência Social,
sobre o comportamento da Previdêncía no ano que estã sendo encerrado.
Ao que foi revd<ido, a-- receita deverá alcan-çar a Cifra de Cr$
225,8 bilhões, superando em Cr$ 29 bilhões o total previsto de Cr$
196.1 bilhões (Cr$ 136.4 bilhões em 1977). o que representa um crescimento de IS por cento. Para 1979, é previsto no orçamento o montante de CrS 306 bilhões.
Observou-se, por outro lado, que embora a arrecadação na
área industrial tivesse ficado situada dentrO dos limites esperados, o
mesmo não aconteceu em relação à receita estimada para o setor rural, que sofreu pequena redução em função da seca e outros fatores
que de alguma forma o afetaram.
Compatibilização
A despesa, que foi indicada como perfeitamente compatibilizada com a soma arrecadada, sofreu evolução em virtude dos gastos
efetuados com assistência médica, que ultrapassaram o total de Cr$
51 bHhões, sitUando-se em torno de CrS 61 bilhões com previsão de
Cr$ 90 bilhões para 1979.
As aplicações envolvem benefícios, pensões, aposentadorias,
auXílios, acidentes do trabalho, etc., onde deveriam ser investidos
Cr$ 8.4, I bilhões, mas foram consumidos Cr$ 121 bilhões (mais 43,8
por cento). A parte de saúde (assistência médica), para a qual o
orçamento do começo do ano reservara a quantia de Cr$ 37,4 bilhões, atingiu a soma de Cr$ 51 bilhões (mais 36,5 por cento) e a assistência social (LBA, Funabem, excepcionais, idosos, etc.) atingiu o
montante de Cr$ 43,8 bilhões, ao invés de Cr$ 40,1 bilhões (mais 6,2
por cento)."
E mais adiante:
"Algumas criticas que são apresentadas ao Sistema Nacional
_da Previdência e Assistênda Social- SINPAS, estão relacionadas
particularmente com a profusão das gratificaÇões de função que variam de Cr$ 20 a Cr$ 40 mil que foram criadas e que vieram beneficiar um grande contingente de funcionários aposentados reconvocados para novas funções, e ainda com o benefício de décimo terceiro
saláriO, com o qual não conta a maioria dos servidores."

e

Na verdade, os_ anos de 77 7_8 já pódúiam revelar o prenúnéio da crise,
se tivéssemoS- administradores de bom senso, porque a curva de crescimento
real da receita do SINPAS começou a sofrer sensível declínio. O su.perãvit
pfeYidtmciárlo, . que vinha se mantendo entre 5 e 10% em relação à receita total, em 1977 foi de apenas 0,8% e, em 1978, de 0,4%. Em 1980 evidenciou-se a
degringolada, com déficit di quase 50 bilhões de cruzeiros, já caracterizada
por crescimento negativo de - 5,6% da receita previdenciária.
Ainda assim, a irresponsabilidade administrativa teve continuidade,
ap-resentando nítido recrudescimento. O O Estado de S. Paulo, edição de 308-80, tranScreve declaração teX.tiial âo Ministro Jair Soares, capaz de dar a
medida exata da incompetência: .. A nossa preocupação- assinalou o Ministro- não é com o sistema atual, que tem liquidez e é viável até o ano 2000,
mas com o melhoramento dos atendimentos."
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A perplexidade, gerada no ventre da incompetência e da má (é, vem a
público menos de um ano após, nas palavras do mesmo desavisado Ministro.
Transcrevo matéria publicada no Jornal do Brasil. de 25-6-81, sob o título
~·Jair diz que ltaipu levou I bilhil.o de cruzeiros da Previdência"_:
"'Ao reiterar sua condenação à dívida da União cóni. a Previdência Social, que está levando o Mínrsteno·à~fãlência, o Minisfro
Jair Saores revelou que, entre as verbas desviadas da Previdência
para obras do Governo Federal, estão CrS 1 bilhão para a construção de Itaipu. Revelou que foram feitos empréStimos para a SIDER BRÁS, NUCLEBRÁS, IRBl!nstituio de Resseguros do Brasil) e Companhia Vale do Ríõ Doce.
Em entre,ii5ta ao vivo para a TV gaúcha, o Ministro disse que
as reservas da__ Previdência, em vez-de servirem para a garantia dos
dieitos dos segurados, foram utilizadas em .. obras suntuosas, fantásticas". Ressaltou que, desde que assumiu o Ministério, cortou esses empréstimos. Critícou, --ainda, o desvio de verbas para a construção de Brasflia e da siderúrgica naCiOnal".
E mais adiante:
(CORRUPÇÃO)
O Ministro afirmoU ter" ficado surpreso com a profundidade dos probleR
mas da Previdência~_"Quaildo o Presidente Figueiredo- me convidou para assumir o Ministério, disse-me: Jair, tenho um abacaxi. Assumi porque sempre
aceitei desafios, e não fugirei deste."
Admitiu, porém, que ao assumir, não imaginava que, dentro da Previdência Social, existisse a corrupção que descobriu.
-A Previdência Social é uma ilha cercada de corrupção por todos os lados - afirmou o Ministro, que revelou ter sido descoberta, em São Paulo,
uma verdadeira gangue de peritos médicos "mancomunados com certos advogados".
_
__
Menos de um mês depois, mais -preciSaTnentc a 22-7-81, o mesmo Jornal
do Brasil publicava:
"O Ministro da Previdência Social, Jair Soares, defendeu, ontem, ;;l idéla de melhorar e ampliar o atendimento da Previdência
Social e, uo mesmo tempo, distribuir gratuitamente ou vender alimentos a preç-os subsidiados às populações de baixa renda, como
forma de ajudar a melhorar a imagem do Governo e do PDS, tendo
em vista a eleição de 1982.
O Ministro disse que, se for superado o déficit de Cr$ 200 bilhões, a Previdência Social, que atende a 90 milhões de brasileiros,
poderá chegar, a curto prazo, aos 120 rriilhões.. A distribuição gratuita ou venda subsidiada de alguns alimentos __básicos poderia ser
feita pelos Mini.H~rios da Prel•idência, Saúde_ e Educação."
TeciaRse a encenuçi:io -demagógica ·c irrcspons5.Vél, tendo como argamassa a astronómica contabilidade da Previdência Social brasileira. A p-olitiquice
descia sua mão pesada sobre o Fundo PrevidenciãriO, usa"ndo-o com o exclusivo objetivo de desesperadamente dar a seu MiníSüO condiÇões de massacrar
seus adversários internos do PDS gaúcho e de disputar o governo estadual.
Um editorial do Jornal do Brasil, à mesma ocasião, sob o título "O Abismo", dizia:
.... Cansou-se o BmSil de ser apresentado como transeunte à beira de um abismo retórico. Agora o perigo é real._ Jncumbiu-se o
INPS de cavar um descomunal déficit em Cfue ele será fatalmente
tragado cm pouco tempo. O irrealismo-pn!videnciáriO nacional não
cairá, Porénl.-SOZlnho no abismo desse PrejL.ilio:-o-Brasil irá atrás."
Um pouco mais adiante:
"Quando o Ministro Jair Soares assumiu o cargo, há pouco
mais de dois anos, o déficit da Previdência era de Cr$ 7 bilhões e já
anda pelos Cr$ 78 bilhões. Dizer que esse rorllbo estará orçado em
Cr$ 213 bilhões, uté o final do próximo imo, p"âra culpar apenas os
cálculos da polítTCà-SUiarial, é tapar o sol com a peneira. Porque a
dívida ucumulada engordou mil por cento em dois anos sem a poHtíca salarial. E engordou assim porque não há regime dietético sequer
para as despesas com funcion-alismo em excesso."
Após todo o estardalhaço dos meados de 1981, quando toda a discussão
se fez encaminhada pelo próprio Governo, no sentido de demonstrar a necessidade de aumentar com urgência as receitas previdenciárías às custas dos segurados,_o_ que se fez para atenuar os desperdícios naS-despesas? O que se fez
para a necessária implantação da austeridade administrativa, indispensável
em qualquer tempo, mas sobretudo, em tempos de crise? Que medidas se tomaram para a puniÇão dos que fizeram da Previdência Social brasileira uma
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"ilha cercada de corrupção", segundo palavras do próprio Ministro? O que se
fez para atenuar o tráfico de infl_uêncía pOlítica Com credenciamentos de serviços de saúde e distribuição de verbas, à custa do Fundo Previdenciãrio?
Não se sabe, por acaso, que este fundo foi constituído, em 1980, pela participação dos empregadores (62,17% do custeio do sistema), pela contribuição
dos empregado:-; (31,92%) e que a União entrou com apenas 3,4% do total?
Não se sabe que a dívida ativa da União para com a Previdência, acumulada
nos últimos 15 anos, se corrigida a preços de 1981 chegaria a quase 700 bilhões de cruzeiros?
É por demais sabido nos corredores ministeriais, em Brasília, da verdadeira enxurruda de favoritismos com que vêm sendo contemplados, ao longo
da administração Jair Soares, políticos situacionistas e Prefeituras pedessistas
do Rio Grande do Sul, onde o atual Ministro é candidato a Governador, autoriiatido o crcdCi1clumei1tode centenas de médicos e odontólogos em odiosa
discr-iminação. Numa desenfreada campanha financiada peios cofres público_s
e na qual os únicos perdedores são os trabalhadores, que têm reduzido ainda
mais o já precário níVel de assistência e que arcam com os altos custos da incompetência oficiul naquele Ministério, está o Sr. Jair Soares utilizando-se de
recursos humanos e materiais do MPAS para eleger-se Governador, sem se
importar para o grande preço social que o País paga por isso.
Tudo isso se agrava na medida em que, por Decreto-lei, o Governo está
cobrando aos trabalhadores brasileiros os desvios da sua burocracia.
Sanear a Previdênciu Social brasileira é uma exigência da sociedade que
a muntém. E a decisão não é simPles questão de cálculo atuarial, como se fosse um problema meramente técnico, politicamente isento. Na questão do seguro _social, diferentemçnte_ do seguro comercial, privado, como bem acentua
Marshall, a fixação dos termos é essencialmente uma decisão- política e apenas subsidiariamcnte aluaria!.
A amplitude dos_ planos de benefícios e serviços, seuscritéríos de concessão c-u nra-neira corria -se di-stribui o ônus com o funcionãmcnto do sistema entre diferentes grupos sociais num dado momento e contexto, tudo isso depenR
de do embate político de forças interessadas. Assim, os critérios ·de funcionamento da Previdência Sociul, com todos os seus acertos e desvios, resultam de
um processo hi~tórko representado por uma série de conquistas e de direitos
dos segurados, ou seja, os trabulhadores brasileiros, e estes.. têm o direito e o
dever de defender suas conquistas e de fazê-la avançar.
Não se pode admitir. portanto, que o enfrentUmento da "crise previdenciáriu", com todus as sUas causas, entre as quais se destaca a irresponsável
gestão de seus recursos, passe pela imposição de retrocesso às conquistas históricas dos trabalhadores, nem pelo a.umento dos sacrifícios àqueles que
constituem seus maiores contribuintes, -direta ou indiretamente.

A solução está na melhor e mais responsável racionaÚzação das despesas
prevfdenciárias e de correta aplicação de suas possíveis reservas, bem como
no aumento de suas receitas, através· de medidas que nâo onerem ainda mais
os segurados e as pcquenus e inédías empresas.
É preciso aprofundar <is discussões em torno de propostas como a que
pretende estabdccer uma tuxa adicional às empresas com alta rentabilidade e
baixa _absorção da_ mãoRde-obra, ou a que postula o estabelecimento de um
adicion:.r.l do Imposto de Renda sobre pessoas jurídicas com rendimentos
além de um determin:ldo Jimi.te, bem como a que pretende transferir à Previdência Social o seguro obrigató"i'iO de veículos contra terceiros .
Também é neccSs"ário alterar·oS-atü.ais ·critérios -de contribuição do Esta~
do, de sorte que esta-Contribuição fosSe-ampliada para- níveís nlaís próxiinos
dos critérios do passado -e dtt experi!nda 1nternacioi1af nesta área.
Não basta, no entanto, ampliar a_ arrecadação, sem que se dê solução aos
problcm3s presente.'> no âlnbito _da administração dos recursos. ComO ·se en- _
contra no momento, a Previdência Social brasileira é um "saco sem fundo",
impenitente devoradora de seus _orçamentos. Durante sua história, teve mais
de _!12ej~ século de_ ~~U(lerávit~. incluindo_ picos Íl1_1portantes, na décilda de 70,
de dezenas de bilhõeS de cruzeiros, t_odos_ malbaratados ou_desviados pelo
próprio Estado, este mesmo inadimplente.
A primCirã cOilclusUO apOntaá<t nestas línfúis é a administraçãO reSp-onsável das reservas acumuladas pelo possível aumento das re:ceitas. Estas reser~
vas não podem ter utilização predatória como em passado recente. Precisam
constituir um fundo de segurança fina"nceira, aplicado segundo critérios de
bom rendimento.
Outra questão correlata é a da assistência médica. Num trabalho realizado em fins do ano passado pelo Sindicato dos Mêdicos do Rio -de Jaiu!ífo e
pelO Centro Brasileiro- de Estudos de- S3-úde, pergUnta-se:
"Valerá a pena impor a elevação das contribuições de empresários e trabalhadores e fazer com que boa parte dos recursos gerados por este esforço
excedente da sociedade sirva apenas para continuar alimentando um modelo
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de assistência médica oneroso, corrupto e- inadequado às necesSidades de saúde da população? Um modelo que atende apenas aos interesses do empresariado priVado do setor, insaciável e que consome cada vez mais, em troca "'de
serviços inadequados"?
O aumento do número de consultas e internações no Brasil tem sido motivo de concentração de renda: os lucros da sa(lde não vão para os mêdicos
assàlariados, nem para o Estado. Enriquecem as multinacionais farriiacêuticas, os trustes da área hospitalar e os da ãrea de apoio (aparelhagem, material
de exame e de tratamento, etc.). A Previdêncía Social tem enriquecido os monopólios e estimulado a concentração de riquezas. Esta gera a miséria e a-doença, que significam, eritre outras coisas, fortalecer ainda mais os monopólios. O círculo vicíóso se fecha: aumentar os serviços médjcos, no atual sistema, não seriã medida capaz de gerar saúde, mas de manter a doença, desde
o momento em que o corpo humano se tornou um con_sumidor de serviços comerciais de saúde. A partir daí, supervalorizam-se os exames complementares. os tratamentos sofisticados e enganadores, as internaçõeS hospit_alares, as
técnicas e conselhos médicos.
A proposta de enfrentamento da crise previdencíária deve passar pela
mudança na estrutura da assistência rriédica. E a forma de realizá-lo jâ é de
amplo conhecimento: modificar a aluai forma de pagamento dos servíços privados que se faz por unidade de serviço prestado e implantar uma vasta rede
nacional de serviços básicOs de saúde capaz de solucionar, a baixos custos,. os
principais problemas de saúde da população, diminuindo a demanda de serviços mais complexos.
Essas duas medidas, embora de consenso entre os que estudam os
problemas de saúde- c a segunda já formalizada in~lusiv(!: num projeto governamental, o Prcv-Saúde (Programa Nacional de Serviços Bâsicos de Saúde) - vêm sendo obstacu[izadas, no entanto, pelo empresariado do setor,
através da pressão de suas entidades c a colaboração de dirigentes do sistema
previdenciário- e de saúde, muitos dos quais empresários privados da ârea.
f: lógico- que medidas administrativaS adequadas apenas poderão
concretizar-se pelo processo demucrático de gestão do FUndo Previdenciârlo.
É extremamente necessário que Se estabeleça legislação que determine sua gerência por COnselhos Nacional e Regionais qüe-c·ontem conú·epfesentações
paritárias do Estado, dos empregadores e dos empregados.
Concluo citando__ mais um trecho do trabalho anteriormente citado do
CEBES: "'A luta pela democracia é indissolúvel da luta pela garantia das con-
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quistas materiais e por novos avanços no campo das Políticas Sociais. t preciso pôr um ponto final à tradicional forma de enfrentamento das ..crises" entre nós- desde a Pre;vidênci<:~. até a_economi<:! çomo um todo- e que passa
sempre pela tentativa de imposição dos ônus principãiS àS classes trabalhadoras. É preciso romper co-m os mitos alimentados pelos tecnocratas de plantão
de todos os tempos, segundo os quais, o "bolo" nunca pode ser dividido: nem
Quando está crescendo, nem quando deiXa de fazê-lo". (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Não há mais oradores inscritos.
N3da mais have-ndo a tratar, vou encerra:r a presente sessão, designando
para a sessão extraordinária ã realiza-r~se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Corriissão de
Redação em seu Parecer n9 47, de 1982) do Projeto de Decreto Legislativo n9
lO, de 1981 (n• 73/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo-Quadro de COoperação, celebrado entre a República Federativa do
Brasil e a Comunidade Econômica Eu_ropéia, em Bruxelas, a 18 de setembro
de 1980, bem como os textos _dos seguintes Atas, celebrados na mesma data, e
anexados ao referido Acordo-Quadro: Anexo .sobre Cooperação no Domínio
da Comercialização da Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo rela_tivo à CoOperação Comercial e EConómica entre a República Federativa do
Brasil e a Comunidade_Européia do Carvão e do Aço, e Troca de Notas relativas aoÇTfáhS}:fóftes- Marítimos.

2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n<? 48, de 1982) do Projeto de Decreto Legislativo n<?
16, de 1981 (n' 96/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Convenção sobre PrevenÇão da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e ou(raS Matérias,- concluída em f:.-_ondres, a 29 de dezembro de 1972.
O SR: PRESIDENTE -(Curiha Lima) -

Está eni:errâda a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.)

ATA DA 26~ SESSÃO, EM 25 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDE:NCIA DO SR. CUNHA LIMA
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS,
SENADORES:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Gabriel
Hermes - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire - Josê Sarney - Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho
- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Gilvan _Rocha- Lourival Baptista
-Passos Pôrto- João Calmon- Amaral PeiXoto- Nelson CarneiroItanlar Franco- Tancredo Neves- Benedito Ferreira"- Henrique Santillo
-Gastão MUller- Josê Fragelli- Mendes Canale- Affonso CamargoJosé Richa- Lenoir Vargas'- Paulo Brossard- Pedro Simon- OctáviO
Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o comparecimento de 41 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1•-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO DO PRIMEIRO..SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N<? 80/82, de 25 do corrente comunicando a aprOvação do substitutiVo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1979 (n• 1.328/75, na Casa

de origem), que altera a redação do art. 42 da Lei n• 5.764, de 16 de dezembro
<le J97t._(Proieto enviado à sanção em 25-3-82.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) cação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

O Expediente lido vai à publiPassa-se- à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, effi turn~ único, dã redação finãl (ofer~ida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n'il 47, de 1982), do Projeto de Decreto Legislativo nO?
10, de 1981 (n• 73/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo-Quadro de Cooperação, celebrado entre a República Federativa do
Brasil e a Comunidade Ecqnômi_ca Européia, ~rn Bruxei~,_ a 18 de setembro
de 1980, bem como os textos dos seguintes A tos, celebrados na mesma data, e
Anexos ao-referido Acordo-Quadro: Anexo sobre Cooperação no Domínio
da Comercialização da Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relativo à Cooperação CQmercial 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.
Em discussão a redação. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redaçào- final é considerada definitivamente:
aprovada nos termos do art. 359 do Regimento- Interno.
A matéria vai à p~omul_gação.
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E a seguinte a redação final aprovada

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constítuição, e eu,
~-Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1982

Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a ComUnidade Econôinica Européia, em Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem corno os textos dos seguintes atos, celebrados na mesma data, e anexos ao rejérido 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.

o

COllgfessO N aciõnal decreta:
Art. I'? É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação, celebrado entre a República Federativa do Brasll e a Comunidade Econôtnica
Européia, 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 Cooperação Comercial
e Econômica entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e Troca de Notas relativas aos Transportes Marítimos.
Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor n-a--data -de sua publi·
cação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Item 2:
Discussão", em turno -úniCO; da redação final (oferecida pela Comissão de redação em seu Parecer n'? 48, de 1982), do Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1981 (n' 96/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijatneri.fo de Resíduos e outras Matérias, concluída em Londres, a 29 de dezembro de 1972.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é conSiderada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

r~dação final aprovada:

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1981
(n' 96/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional' aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1982

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 Congresso Nacional decreta:
Art. 19 :1: aprovado 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.
Art. 29 ·Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de ama·
nhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, ein turno único, do Projeto _d_e_Lei_da__Câmara n'? 114, de 1981
--Complementar (n<? 168/80- Complementar, na casa de origem), de iniciatiya_do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de 31
de dczembi0 de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e dã
ou'tras providências, tendo
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
-

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'? 10, de 1981
(n'? 73/80, na Câmara dos Deputados).

.t a seguinte a
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de Constituição e Justiça;
de Economia; e
de Finanças.

(Dependendo da votação do Requerimento nll 47/82, do Senador José
Fragelli, de_adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)

2
Votação, em primeiro turno: do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoría e~pecial para o comerc.iário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n's 811 a 8!4. de 'I981, das Comissões:
- de cOnstitutçã_o Justtç_a!- pela cOnstitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, r'âvorável; - de Saúde. frivorável; e
-de Finanças. faVoráv-el; com voto vencido_ dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

e

3
Votação, cm primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n"' 329, -de
1980, de autoria do Senador Cunhã Lim~, qU_e modifica dispositivo da Coilsolídação das Leis do Trab-alho~- p3.ra o fim dC. determinar que o pagame'nto
por horas extras habituais também iritegre a remuneração, tendo ·
PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituiçãà·e Jiift7Ça; pela constitucionaridade e juridicidade;
- de Legislação Soda}, favorável; e
- de Finanças. favorável.

4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981t de autorla çlo Senador Luiz Vi_~na, 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 con-stituCionalidade, juridicidade e, no
mérito, fàvOrável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali-mentos, tendo
PARECER, sob _no L145. 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 Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n'? 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do l3'? salário devido aos trabalhadores .avulsos, tendo
PARECERES, sob n's L197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. Pela constitucionalidade e juridicídade;
- de LegislaçãO SociaCfavorável; e
- de Finanças, fãvorável.
7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de_ Lei do Senado n9 362, de
1915f, de ã._utoria do sen-ador HUmberto Lucena, qUe altera dispositiVo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
-PARECERES FAVORÁVEIS, sob ~'s 1.130 a 1.133. de 1981, das Comissões:
~ - de Constituição e Justiça,·
-

de Legislação Social;
de Serviço Público Civil; e
de Finanças.

8
Discussão, em primeírO turno, do Projeto- deL61 dO Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe s_obre o exercício da auditoria
contábil e dá outras providêncTaS, tendo PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidaO.e e juridicidade;
- de Legislação Social. favorável;
- de Serviço Público Ci~·il, contráriO; e
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- d(' Et'cwomia, favorável, com as Emendas de nlls 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da vntaç~o do _Requerimento n" 35/82, do Senador
Gabriel Hermc.c;, de adiamento du discus,-.ão para reexame da Comissão -de
Serviço Público Civil.)

O SR. PRESIDENTE (Cunhu Lima) -
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te, gastroenterite e hepatite que aumentaram nas últimas semanas. O secret:lrio de Saúde, Raimundo_Aldo Martins Tavares, acha, no entanto, que ainda é cedo pJ.Ta determinar a cau::;a das doenças. (JB 24-3-82)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
No 3, de 1982

Está encerrada a sessão.

( Lel'anta-se a sessão às /8 horas e 45 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELA SR• SENADORA
LA É LI., DEALCANTARA NA SESSAO DE 2Jc4-82 E QUE. ENTREGUE .·l REVTSAO DA ORADORA SERTA PU/3L!CAD0
POSTERTORMENTE:
A SR• LAf.I.IA DE A!.C ÂNTARA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Scnudores:
Esse nosso País é realmente um paíÇ de construstes, de incoerências e,
por que não dizer mesmo, de absurdos. Enquanto que no Nordeste a falta de
água, de chuva, leva à seca, trazendo um rosário de misérias, dOenças, fome e
também a morte, na Região Norte, notadamcnte no Estado do Acre, a abundância de ~h uvas leva também à falta d'água, trazendo, por conse-guinte, esse
rosário de miséri<:1, de fome c: de doenças.
Senão~ vejamos o que dii o Jornal do Brasil na sua edição de hoje:
"Rio Branco sofre falta d'_água.
Com um esto.que de_cloro Suficiente apenas par atender às nec_e_<.;sida_des muis urgentes_dos hospiti.!IS e-se-m nehuma reserva de sulfato, a Companhia de Saneamento do Acre-:-- SA NACRE_suspendeu, desde o domingo, o fornecimento de água aos cem mil habitantes da Capital. Os colégios e as repartições públiCas estão -Sendo
abas_teddos por carros-pipas. A PrCsidente da SA NACRE, Lurdes
Mt.!dina Macedo, explicou qlie espera, há 43 dia-s, Um carregamento
de 380 toneladas de sulfato e alguns cilindros de cloro, embarcados
no Porto de Santos, porque a balsa que transporta os produtos está
enguiçada no rio Purus, perto do Município de Lábrea, no Amazonas.
Solução: esses produtos chegam normalmente por cmainhões,
o que se tornou impraticável, porque a BR-364 está intransitável.
Como solução, o Governo do Acre recorreu a um avião da
FAB, que era esperado ontem em Rio Branco com o carregamento
de sulfato de cloro. Como a população está usando água de poço,
desde_ o carnaval, devido ao racionamento de cloro, os médicos de
Rio Bfi.lnco suspeitam que a água mal tratada seja responsável pelos
casos de doença de pele, conjuntivite, o ti te, gastroenterite e hepatite,
que aumentaram nas últimas semanas. O Secretário de Saúde Raimundo Aldo Martins Tavares acha que, no entanto, é cedo para determinar a causa das doenças."
Não é pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_que nós representantes do
Estudo do_Acre jú assom:mios-à "tribuna por várias vezes para clamar ao Governo, ús autoridades competente~, que não deixem sem asfaltamento a BR364, que é de vital importância para a vida do Acre e para seus habitantes.
(Muito bem .I)

DOCUMENTO A QUE SE JlEFERE A SR• LAtLTA DE
ALCANTARA EM SEU D!SCURSO:
RIO BRANCO SOFRE FALTA D'ÃGUA
Rio Branco- Com um estoque de cloro Suficiente apenas para atender
as necessidde.s mais urgentes dos hospitais e sem_ nenhuma reserva de sulfato,
a Companhia de Saneamento dO Acre (SANACRE) suspendeu desde domingo o fornecimeri.to de água aos 100 mil hUbitante5 da Capital. Os colégios e repartições públicas estão seodo abastecidos por carros-pipas.
A Presidente da SAN ACRE, Lurdes Medina Macedo, expliCoU que espera, há 42 dias, um carregamento de 380 toneladas de sulfato e alguns cilindros de cloro, embarcados no porto de Santos, porque a balsa que transporta
os produtos estão enguiçada no rio Purus, perto dO Município de Ubrea, no
Amazonas.
Solução
Esses produtos chegam normalmente por caminhões, o que se tornou
impraticável porque a BR-364 está intransitável. Como solução, o Governo
do Acre recorreu a um avião da FAB, que era esperado ontem em Rio Branco
com um carregamento de sulfato e cloro.
Como a população está usando água de poço desde o carnaval, devido
ao racionamento de cloro, os médicos de Rio Branco suspeitam que a água
mal tratada seja responsável pelos casos de doenças de pele, conjuntivite, oti.: -

A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
-Assegurar aos Senhores Senadqres _que estiverem no exercício de
m~ndato dt: Senetôrio de Partido Político o direito a_ um (01) Gabinete nas
dependências 9o.Senado Federa[, com lqtaçào'ç[e servidores desta Casa, aos
quais ~erào p<tgas_ as retribuições acessórias mensafs a seguir especificadas,
ora criadas nos termos dos arts. 508 e 509, do R~gula_mento Administrativo:
- I Cht.!fç dt.! Secretaria, equivalente ao síiribolo FG-2;
-1 Sub-Chefe de Secreturia., equivalente ao símbolo FG-3;
- 1 Oficial de Secretaria, equivalente ao símbolo FG-3;
- 3 Auxiliares de Secretaria, equivalente ao símbolo FG-4; e
Contínuos~~gratfficação do art. 508.
Sala da Comissão Diretora, 20 de janeiro de 1982.- Jarbas Passarinho,
Pa.wú Púrto, Gilran Rvcha, Cunha Lima, Jorge Kalume, Itamar FrancO, Jutahy Maga/hãe_:_v

----z

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
No 4, de 1982
Alte-ra o Regulamento do Centro de Inrormática e Processamento
de Dados do Sena~o Federal - Ato da Comissão Diretora n'-' 19, de
I97ó.
Art. 111 Os dispositivos do Regulamento do Centro de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, aprovado pelo
Ato dn Comissão Diretora n~' 19, de 1976, abaixo enumerados, passam a viger
com as seguintes alterações:
"Art. 611

IIIIIIIVV - autorizar a designação de titulares de funções em cernissã~ e de empregos em comis,são cujo provimento não seja privativo
de autoridade superior;
VI- decidir sobre conclusão de comissõeS- de sindicância ou
de inquérito:
VII- uutorizar- reduções e isenções -de--Seiviços prestados a
usuários cujo valor não excede a cem -vezes o valor-de-referência;
--VIII- homologar as concorrências públicas;
IX- autorizai' a COnvef-sã-o-de vantagens, na forma do art. 100
deste Regulamento:
X-:- autorizai" a celebraçüo de convênios ou prestação de serviços;
XI- autorizar a contratação e dispensa de pessoal sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Complementar de conformidade com as decisões da Mesa Diretora·
~II- exercer as demais competêndas que lhe forem at'ribuídas por este Regulamento."

"Art. I I .....................................••.....
i"' O serviçO de assessoramento do Conselho de Supervisão

~

será atendido por servidores requisitados pelo seu presidente, os quais
poderão partidpar das reuniões, sem direito a voto.

*20

...........•.•..•................•

I4
I - ...
~Art.

II- celebrar contratos, convêiJ.iós e ajustes autorizados pelo
Conselho de Supervisão;
III- contratar e dispensar pessoal sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Complementar, praticando todos os atos da administração pertinente, na forma do plano de
pessoal e demais normas e autorizações baixadas pelo Conselho de
Supervisão e Comissão Diretora do Senado Federal;
IV- ............................................... .
V - .................. ~.... .
VI- designar, mediante prévia autorização do Conselho de
Supervisão, os titulares de Funções em comissão, de acordo com o
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Plano de Pessoal, b~m assim os titulares de Emprego em Comissão,
cujo provimento não seja privativo -de autorLdade_superior;
VIl-

............... .

VIII- ..................................~·-····~·· .... ..
IX- .• -. ..................................... .
X- constituir comiss-ões de sindicância ou inquérito,_ submetendo suas conclusões ao Conselho de Supervisão;
XI- solicitar à ComissãO Diretora, quando autorizado pelo
Conselho de Supervisão, servidores de órgãos do Senado Federal
para ter exercício no PRODASEN;
XII- despachar, desde que autorizados pelo Conselho de Supervisão, pedidos de ~edução ou insençãó- de pagamento de serviços
prestados a usuários, cujá-Valor não exceda a cem vezes o valor-dereferência-, -submetendo ao Presidente do Sen"ãdo Federal, os que ultrapassem esse limite;
XIII.....................-..................... .
XIV- .............................................. .
"Art. 90.
. ............. -~·-- ....................... .
! - ................................................... .
II - a tomada de Preços, pelo Presidente do Conselho de Supervisão:
III- a Concorrência Pública, pelo Conselho de Supervisão.
§ J'i' nas hipóteses dos itens II e III deste artigo, os processos
serão encaminhados com parecer do Diretor-Executivo.

*2'

................................................... .

§ ]9

............................................. .

"Art. 91. ................. '"" ·-~"·. '"' ............. .
9 \9 ........................ ---·---·~................ ..
a) ................................................... .
h) .................................................. ..
c) pela Comissão Diretora, quando interpostas contra decisões

do Conselho de Supervisão ou de seu Presidente.

~2

Março de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se<;ào 11)

C;5- ·SEW.I.DO

! 29
9 3'

................................ - ........ .
.....................~.·~···· ....•.... , ... ···.
"ArL 1.00. O Diretor-E.xecutivo poderá, ·por necessidade _de
serviço e autorizudo pelo Conselho de Supervfsãó, detêrrriinar a
conversão cm vantagem pecuniária de qualquer vantagem conferida
aos servidores por este Regulamento, desde que não incluídas entre
as expressamente previstas na Consolidação das Leis do Trabalho c
Legisláção Complementar.''

-Art. 2?
Art. 3~>

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições cm contrário.

Sala da Coniissão, 18 de março de 1982.- Jarbas Passarinho, Passos
Pôrto, Gih·an Rocha. Cunha Lima, Jorge Kalume, Itamar Franco. Jutahy Magalhàl'S.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N95, de 1982

A ComissãO DTretora do Senado_ FederaJ, no uso das atribuições que lhe
confere o Regi~ento Interno, e nos termos dos arts. 79,47 e 483, § 5~>, do Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n~> 57, de 1976, e tendo
em -vista o que dispõe o Ato ri"' 18, de 1976 e ó Ato n~> 9, de 1980, resolve baixar o seguinte Ato:
Art. 19 Ficã aprOvado, na -cónfõrnlidade das discriminações constantes
dos Qu-adros I a V, <tnexos, o Orçamento Interno do Fundo de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal- FUNDASEN, para o exercício financeiro de -1982.
Art. 2\' Este Ato entra em vigor·na data de sua publicação.
Senado Federal. l8 de março de 1982.- Jarhas Passarinho, Passos Pôrto, Gill'an Rocha. Cunha Lima, Jorge Kalume, lta~nar Franco. Jutahy Maga~
/hàe.'t.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 27• SESSÃO, EM 26 DKMARÇO-DE 1982
l.l -ABERTURA

1.2-- EXPEDIENTE
1.2.1- Discursos do Expediente

SENADOR ADERBAL JUREM A -Divagações sobre o Brasil no
ano 2008.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Apre<rãÇões sobre tópicos do
pronunciamento de seu antecessor na tribuna.
1.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n• !14/81- 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 tributário, e dã outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum
para votação do Requerimento n9 47/82.
-Projeto de Lei do Senado n• 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciãrio, na forriia que eSPeCffica. Votaçio 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. 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.
-Projeto de Lei do Senado n' 352/78, de autoria do Senador AccioIy 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 dispositivo à Lei n9 5.480, de 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 n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n' 309(79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contãbil e dã outras providên~
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 35/82.
-1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA

SENADOR HUMBERTO LUCENA. como Líder - Validade da
mensagem dirigida ao povo brasileiro pelo Dir"etório Nacional do PMDB,
em face da Nota do PDS divulgada hoje pela Imprensa do País. Documentos encaminhados ao Sr. Ministro da Justiça a respeito da atuação desenvolvida pelo Procurador-Geral da República, no episódio ocorrido no
Estado de Pernambuco, denominado .. o escândalo da mandioca".
SENADOR JOSE L/NS. como Líder- Reparos ao pronunciamento
do orador que o antecedeu na tribuna.

.

-

SENADOR ALMIR PINTO- Campanha desenvolvida pelo Governo com vistas a conscientizar a população para as vantagens do ãlcool
como combustível.
SENADORA LAELIA DE ALCANTARA- Semana Nacional da
Alimentação.

SENADOR MAURO BENEVIDES- Centenário de nascimento do
poeta cearense José Albano.

!.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO.ENCERRAMENTO
2Do
Do
Do

DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Sr. Paulo Brossard, proriunciado na sessão de 23-3-82.
Sr. Evandro Carreira, pronunciado ná Sessão de 24-3-82.
Sr. Drnarte Mariz, pronunciado na sessão de 24-~-82.

3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO GRÁFICO
DO SENADO FEDERAL
-Ata de Reunião do Conselho
4- MESA DIRETORA
s-- L(DERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 27~ SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE 1982
4~ Sess-ão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESJDtNCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, CUNHA LIMA E JORGE KALUME
ÀS 14 /:/ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Laélia de Alcântara -Jorge Kalume - Raimundo Parente - Gabriel
Hermes- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes-Aimír Pinto- José Uns- Mauro Benevides- Agenor Maria
- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto LucenaAderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival BaptistaPassos Pôrto- João Calmon- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Taocredo Neves ~ Amaral Furlan- Gastão Müller -c Mende~ Canak ,- Af· _
fonso Camargó --José _Richa- Leite. Chaves~~ Leno_ir_ Vargas- Octávio
Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores, Havendo número regimentai, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos _trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.
Há oradores inscritos.
__ --=~~-~~ _
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Aderbal Juremã..

nário das duas Casas do Congres-So, quer pela imprensa, se preocupavam em
trazer, tanto da parte do Governo, como da parte da Oposição, contribuições
para um entendimento, em face do aumento de população, em face do autogoverno de todos nós, e não havia mais notas e notas- notas de governo e
nota da oposição. O que havia era um entendimento do_ governo e da oposiçãO, no sentido de construir uma nação cooperativista.
- Neste ano de 2008, acordávamos em nossas residências, pois, quando o
trabalhador tinha um salário inferior à capaCidade de aquisição de um imóvel
para-a sua· fam!lia ou para o_pagameOfO-de-Um alugue_! p:irâ marüei--3 sua proOUma reSid_éncià àeceiité, o EStado vinha em ajuda e .complementva esse
aluguel.
Era assim no ano 2008. Não hclvia a preocupaçãO -pOftUguesa d3. casa
própria. O que havia era a preocupação social de que todos pudessem morar
decentemente.
Portanto, leis de inquilinato, aluguéis de casa, que de um ano pra outro
sobem aSsustadoramente, isso não existia, porque estavam liberados. Havia,
então,_ u·ma liberdade de oportunídade,__a concorrência aberta numa sociedade _c~perativista.

-,e

O"Tam:oscnrrfposto-âe- renda, que se está transformando em animal de
O SR. ADERBA.L JUREM A (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revijardim zoológico- hoje no arasil é representado pelo rei dos animais- isto
são do orador.)- -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
no ano 2008 não exiStía. Existia, sim, muito respeito p-elo júdim zoológico,
Venho a esta tribuna para repetir um gesto; quando aluno do Ginásio
para que lá as crianças conhecessem a fauna da África, da Ásia e das Amêri~
Oswaldo Cruz, no Recife, nos idos de_l928f29, eScrevi uns cOntos-fa:OfáStiCóS:càs. Os animais, não viviam urrando nas telas de televisão no ano de 2008.
onde a personagem principal era a Cidade de Brasília como C8pital de nOsso
Neste ano o que havia era o sentido cívico, o espírito público, a espontaPaís._ Naquela ocasíãO, comecei um conto dizendo: "Corre o ano de f988, a
neidade com que cada cidadão declarava o que ganhavf:l, dentro dos percenCidade de Brasília, Capital da República brasileira, está em formação."
tuais, ele mesmo, antes que lhe fOsse cobrado- como o londrino hoje, que
Dai em diante, falei sobre a _arquitetura brasiliense, sobre as corridas de
- p<issa pelu banca de jornal e coloca os pences e tira o jornal, tira a revista. Asautomóvel, sobre o progresso do Brasil, a interiorizàção através de Brasília.
- -sim também, no ano 2008~ os bancos não seriam mais os senhores feudais desCerta vez, o conterrâneo do Senador Itamar Franco, o Senador Juscelite Pais. Eram apenas organísmos de arrecadação e empréstimo. Assim, o im ..
no KubitSChek de Oliveira, ao ler esses contos, disse-me: "Aderbal, adianteiposto de renda saiu das telas dos vídeos e se transformou numa coisa humame mais de 30 anos a sua- profecia" - porque eu falava que Brasflia estava
':l_a, natural e não num motivo de _perseguição, de tOrmento ~-de dor de ca-_
em formação no ano de 1988.
beça.
Hoje, já vivido com 23 anos de mandato parlamentar, dos qu3.is 22 na
No ano de 2008 esse problema de ontem - os crediãrios, os crediários
capital que sonhei, venho a esta tribuna, numa sexta-feira que não é 13, para
que estão cobrando, sobretudo da pobre classe média, juros mensais de 10% e
dizer, fantasticamente: "Corre o ano de 2008, e a cídade de Brasília continua
II%, e anunciam os jornais o preço de um utensíliO em tantas prestações à
como capital deste País. Há um surto de desenvolvimento tão grande que a civista - e, estabelecemos ali a diferença - no ano 2008 esse tipo de crediário
bernética colabora na ordem pública de uma democracia que nerri é aquela do
desapareceu. Por que desapareceu? Porque o Estado cooperativista defendia
século passado, do laissez-faire e do /aissez-passer;· tampouco _a democracia
os seus cooperados e a Oposição, vigilante nesta área econdmica, não deixava
intervencionista de um Franklin Df.lano RooseVelt, quando·u~ou de todos os
que esse tipo de prOpa_g~nda substitUísse a palavra de cooperação nas páginas
poderes da República dos Estados Unidos da Amércia para, através Ja New
dos jornais.
Deal, salvar o seu país da bancarrota; nem tampo_uco_a democracia dos TeNo ano 2008 o material escolar, o problema da educação- ali o meu
nentes de 30; nem a democracia do desenvolvimento em alta pressãO de JK;
companheiro de Mato Grosso do Sul Vice-Presidente da Comissão de Edunem a democracia relatiVa do Presidente Ernesto GeiS~I; nem -a-demOcracia
cação, Gastão Müller. sabe,_ por experiência própria, quanta criança no seu
de transição do Presidente João Fígueiiedo. E: a -denlOCriCia dO ano 2008; :i
Estado deixa de ir ,à- es_cola, não porque .a escola não tenha vaga, mas porque
democracia dos juros bancários baixos; os entendimentos entre o alio consenão tem condições de comprar livros, não tem condições de comprar roupas,
lho do ano 2008. O alto conselho de equilíbrio sócio-econômiCo que fUnciOnem para enfrentar a escola. No meu Estado, em Pernambuco, meu caro Senava como· órgão consultivo do Congresso Nacional, suge-riu qUe-Os juros
nador Gastão 1\tlüller, uma nota de livros, de ~adernos e acessórios, para uma
mensais fossem no máximo de 1% a 2%, voltando àquela_ época doS-juros de
criança de sete anos, na primeira série do }9 grau, importa em do-ze a quitlze
12% ao ano.
mil cruzeiros.
Mas, no ano que nós estamos vivendo, o ano 2008_, o problema do peEntão. no_ ano 2008, estóu_ vendo a escola brasileira com os transportes
tróleo não justifiCava rierihurita Infla-ção, poiqUe ele desapaf6ceu. Comotampróprios, o acesso_ fácil, o livro recebido na escola, de um banco de livros,
bém o esforço que fizeram os brasileiros nos anos -de 1980 a 2000 fõi Superado
onde o aluno recebe o livro, assina o termo de responsabilidade e, no fim do
por um outro tipo de energia que não a elétric_a, qUe não a nuclear, a atómica,
ano, devolve aquele livro, tanto quanto Possível, íntegro, para que, no ano seM
porquanto havia uma energia do indivíduo, onde todos ria Sociedade se_eriguinte,_ aquele livro pa-sse para seuS irniãos ou para· outros colegas. Além dis- _
tendiam, e de mãos dadas evitavam que houvesse a tutela árabe do preço do
so, a escola terá Ul}l serviço social no ano_ 200&:.a cría:nça qúe não pode comcombustível, trazendo para nós esses altos_e:baixos que viveram o-s-homens de
prar mere~da escqlar, os pais, serri que a criança saiba, recebem uma ajuda do
1980.
Estado Cooperativista, com ó comprorrlisso de não dizer aos filhos a origem
No ano 2008 nós já estâvamõS:- em Plena _captação, em plena domestidaquele dinheiro, e todos os dias, entregam aos seus filhos aquela quantia que
cação da energia -solar, de tal forma que to_dos os transportes acumulavam em
receberam para que o filho possa comprar merenda igual às outras crianças.
baterias cibernéticas essas energias, fazendo _com que desaparecesSe no Brasil
Desaparece, portanto, o-paternalismo de um almoço estudantil irreal de 30
o espectro do aumento de gasolina que reflete no ã.unientO do custo de vida.
cruzeiros, poi'qtié no ati o 2008 há Um realismo, no ano 2008 há um sentido de
O álcool, combustível nosso, combustível doméstiCO;CUriipria urriã oUtra miSresponsabilidade de todos os brasileiros. Esse ano ideal faz com que a escola
são nos setores da química e da medicina; o âlcool deixava de se abastardar
pré-primária, a esCola priffiária, a escola secundária, recebam a participação
como energia motora, para se transformar em energia criadora.
das comunidades locais na sua fiscalização. Em vez de ministériOS- distantes
Aluguéis, o fantasma dos aluguéis. No ano 29()8, numa delJlocracia coonüm País tão graride, sãO as comunidades tOcais que fisc~lizam o ensino. Deperativista em que tOdos, de fato, couperavam, em que até o sentido caudisaparecem os mandarins do ensino da Capitâl Federal. Em cada cidade, as
lhesco _de governo e a valentia das oposições se transformavam em diálogos
florentinos de punhos de renda, onde as palavras parlamentares, quer no piemais distantes. em cada distrito, pelo sentido cooperativista, pelo sentido de
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cooperação, o conselho de educação funciona como fosSC"o que- era a Câmara
Municipal no ano de 1980, participando do orçamentO de edUcação da sua cidade, do seu município, do s_eU dísúitO:
Então, as escolas eram públicas, porque o ensirio- Cra gratuito, mas elas
eram particulares porque o indivíduo, sem precisar de sei- -prefeitO",- vereador
ou secretári"o, mandava na escola, igualmente, através do Conselho de educação, eleito pela comunidade- porque só se pratica democracia realizando
eleição - era um treinamento para as outras eleições maiores. Elegiam os
seus conselhos de educação e estes então, administravam o ensino naquela comunidade.
No ano 2008, eu ví uma coisa muito interessàfite:-uriia cidade dístante do
litoral do Nordeste estava precisandO de melhorar a sua escola porque já rião
dava para o número de crianças em idade escolar. Então,-ó banco da cidade
emprestou o dinheiro ao conselho. o- conSelho emitiu ações, ãutorizado pela
Câmara Municipal local, e essas ações ao--p-o~rtador, com juros que dessem
para pagar apenas o empréstimo-do banco. O" banco só cobraria 1% -de juro
ao mês. Esse dinheiro entrava no orçamento da prefeítU.ra, parãque'Csta, eill
4, 8 anos, conforme o montante, pagasse esse dinheiro. A escola, de imediato,
foi construída e não houve nenhuma necessidade de se apelar para-empréstimos irreais.
· --- --~
No ano de 2008, nós nos sentíamos tranqUilos nas escolas superiores.
Elas funcionavam sempre em ligação com as fábricas e com as fazendas porque havia uma integração entre mercado de trabalho- uf6ano e rural_ com os
cursos ministrados nas universidades, para que não se encontrassem como
motoristas de táxis bacharéis em Direito, ecOnomistas, e, siin, motoristas de
táxis que haviam passado por uma escola de mecânica e que, também haviam
passado por uma escola de bem servir à comunidade, através daquela profissão.
Já os mercados de trabalho, agiam em sintorii3 Com US-ConS:elhOS distri~
tais e municipais de educação, porque não havia necessidade de conselhos estaduais nem de conselhos federais de educação. Era a valorização do-município, era a vida municipal que só se projetava, em termos nacionais, através -da
Câmara dos Deputados e do Senado da República.
Pois bem, esse ano de 2008 acaba aqui" porque-apenas foi um sonho que
se repete daquele jovem do Ginãsio __Oswaldo Cr_u.z, no Recife, que previu
Brasilia em 1928. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sc:nadores:._
Pretendia eu abordar a situação de Minas Gerilis_s_o_b o __ângulo da incorporação, mas, obediente ao meu caro Líder Humberto Lucena, deixo, Ôeste
instante, de fazer quaiSquer observações que-posSaino·agraVar-a Probiein:ática
mineira.
Mas aproveito, Sf. Presidente, a presenÇa na iribuna do Senador Aderbal Jurema que, partindo através da sua inteligência, pela sua imag"inação,
buscou o ano ·de 20(J8~
Eu não sei se S. Ex', Sr--.-Presidente, ao buSCar o ano 2008, falando ém juros mais baixos e material escolar abundante, no aspecto crediá:do, no aspecto da educação, S. Ex' não quis - e talvez rião pudesse fazer; porque neste
instante é um vice-Líder de Governo, um homem de expressão do Governo
- comparar o seu sonho de moço com a realidade de 1982 do Brasil.
O jovem que imaginou ó ano de 2008 e 6 hoje -SenàdOr da Repúblfc~-:- e
um Senador do maior respeito desta Casa- podería fer exatanientC: fixãdo o
que é o Brasil de 1982, o Brasil de juros esCorchantes, 6 Bni.sii que não a tua e
não entra no siStema financeiro, porque ·a Go\,-erno- tem ITlêdô dà siStema fi-··
nanceiro_. Um Brasil que assiste, -da própria palavra do Sr. Ministro da Educação, não sei se os mandarins do ensino, como quis dizer o jovem romancis~
ta do ano de 2008 - mas é_ o· MinistrO quem que nós temos sete milhões de
crianças que sequer conseguem estudar. E delas, de 100, meu caro Presidente,
apenas 17 terminam o l<?-grau e_50% Sequer conseguem ficar dur~nte alguns
dias na escola.
Do sonho do Senador Aderbal Jurema à realidade do ano de 1982, no
Brasil, vai uma distância grande. Mas o que nós perguntaríamos ao Senador
Aderbal Jurema, através da sua imaginação, pela sua inteligência, ê se -riós
não poderíamos, no Brasil, rapidamente atingirmos aquilo que ele sonhou
para o ano 2008. Se, neste instante, nós tivéssemos as modificações estrutu~
rais que o Brasil anseia no seu campo econômico, no seu caffipo social no
seu campo político, talvez o jovem romancista, que sonhou tudo isso- ainda
aluno no Recife, poderia ver seu sonho realizado em breve tempo neste Brasil
de hoje, Sr. Presidente. Mas para isso nós precisaríamos do quê? Nós preci-
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saríarnos d~ alÍerar profundamente as estruluras brasileiras. E nós não precisaríamos, então, dentro do sonho de S. Exf-, esperar pelo ano 2008.
D~ntrci dessa ótica, Sr: P_resídente e Srs. Senadores, eu gostaria de pinçar
do discurso do Senador Aderbal Jurema, quando S. ex' fala na participação
da comunidade através de eleições, de trazer à meditação do Senado Federal,
e particularmente do Senador Aderbal hn:ema, se não está chegando a hora,
já quç- nos estamos aproximando das_ eleições, princiPalmente daqueles Senadores_ Ql!-~ não vão d~_sputar m_and_atos, se essçs Senadores, independente de
Partidos, não poderiam constituir-se numa comissão que pudesse elaborar
um estatuto que impedisse a ação do poder econômico e da mãquina estatal
nà.s eleições _de 1982.
Quem sabe, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, o Senado Federal, através de
uma- cómissão interpartidâría, poderfa cfebruçar~se nos projetas ainda existentes e junüiínimte Com o Triburial SUperior EleitOral, ImPedir, agora, em
1982, através de normas mais explícitas, a ação da mâquina estatal, a ação do
poder económico.
- Eu"Vejo ·ali o Senador MaurO Benevides que~ há quantos anos, aqui no
Senado Federal, desde que aqui pisOu; lUta pela- fiscalização dos atos do Exe~
ci.itivci,- Sr. -Presidente.
E por que queremos essa comissão interpartidârfa?-Por que o Senado
tem que estar presente nessa luta contra a corrupção que se aproxima? E porque; p-ot íncríVel que pareça, Srs. Senadores, não estamos no ano de 2008~ es·
tamos no ano de 1982, em -que o Congresso Nacional apenas aprova o seu
orçamento fiscal, que é da ordem de 4 trilhões de cruzeiros. Mas, sequer, meu
caro.Senador Aderbal Jurema, não sei se no ano 2008"isSo vai acontecer ainda
no Brasil - sequeT c Congresso Nacional conhece o Orçamento monetário
nacio-n3J, sequer conhece o orçamento das empresas estatais, que atinge a
maiS de 16 trilhões de cruzeiros, e muito menos o ·orçamento da Previdência
Social.
E aqui abro um pa-rêiltese, Senador Acierbal Jurema: talvez no ano 'de
2008 V. Ex', um ministro da Previdência Social jâ candidato a Governador,
~or certo já não continUaria miiiístfó nessa ferra. Ele tU esmo, jâ candidato
praticamente, através. de uma prévia feita pelo seU Partido, no seu Es_tadq, ele
mesmo procuraria o SenhOr Presidente da Repúbiica para dizer- que, ·a partir
daquele instante, com a prévia realizada no seu Estado, tendo sido escolhido
como candidato a candidato ao Govern:o, ele deixaria o Ministêrio, para
mostrar que a mãquina do Ministério não seria empregada na campanha es·
tadual e que ele, como Ministro não permitiria qualquer alegação no sentido
de_ que o Ministério da Previdência Social estar sendo utilizado na campanha
do Rio Grande do Sul.
.
O sr: Mauro 1ienevides- Permite V~ ex' ui.n aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.
O Sr. Mauro BiNieVfdiú ......:NQbfe- Seilidor Ítamar :Ff-ãilco, V. Ex• faz um-a
anâlis~ ~uit~ lúcida a respeito dit realid~de brasile~ra, utilizando a alocução
imag-inOSã do Senador Aderbal Jurema, _que, Cõffi muita percuciência, proje~
tou, dentro de suas próprias concepções, aquilo que ele entende ser o Brasil
do ano 2008. V. Ex', apreciando as nossas deficiências, as carências do Con·
gresso Nacional pafa representar condignamente o povo brasileiro e cumprir
as suas prerrogativas, deferiçlas pela Carta Magna, lembra muito bem a omissão que se tem cometido em termos de utilização da prerrogativa de controle
e fiscalização do Poder Legislativo_ ~obre o PoQ.er Executivo e, sobretudo,
sobre os órgãos da administração indireta. V. Ex•, quando se reporta a esta
falha da nossa _atuação ~arlamenta~, faz menção destacad~ à~ empresas esta~
taís que manipulam, pelo que-sef; f91i-ilhões, neste exercício, muitas delas
in~dimP_Ientes rios se_us comp~<?missos ~ter:~~st obrigando o Banco do Brasil,
que aValiza as suas transações, a responder por todas elas perante os credores
e agentes financeiros interri'acionais., Há sds anos que nós lutamos para que
se regulamente o art. 45. Sabe_ V. Ex' q~e a Carta de 67 já _estã vigorando hã
I~ anos e o Congresso om~tiu-se, só riã_O_$e ~mi.tiU porciue as iniciativas_ foram
mUitas, mas não_foi sensível à adoÇão dessaS prOvidê.ncias, dessas medidas
que t~ariam, sem_ dúvída a_l~uma, a_valori:z~_çãq do trabalh_Õ-pailainent3r, pro~
jetando o Legislativo diante do povo. Queifa D"eus, nobre Senador, que, dentro daquela concep_ção imaginosa d~ ano_ 2.008 do Senador Aderbal Jurema,
nós jã tenhamos no Congresso o .instrumental necessáriO para exercitar as
suas prerrogativas de fiscalização, para que Senadores e Deputados possam
conhecer o funcionamento dessas entidades de administração indireta e exer.:.
cer juhfo a eras. um trabalho que_ tenha por finalidade superior e nobre resguárdar o interesse público.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre Senador Mauro
Benevides. Oxalá que, no ano 2008, tenhamos uma maioria de Senadores
como V. Ex' e que o Senado Federal, em particular, não seja apenas um lugar
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de reunião de homens que aqui vêm debater os problemas sem a ressonância
devida nos altos escalões da República; Oxalá, Senador Mauro Benevides,
que no ano 2008 não aconteça o que está acontecendo neste Brasil, como
mostra a última mensagem enviada pelo Senhor Presidenteda República, que
vai ser examinada agora por uma Comissão M:fsta, e diz o seguinte:
~·Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os seus efeitos a 2 de fevereiro de 1_982."
Os governos mais ciVilízaaos, Senador Mauro Benevides, jã abaQdorta_ram práticas retrógradas como essa que nós só assistímos na:-Tâade Média:
uma lei retroagir para favorecer a alguém. Hoje, ela faz isso riO i::arripõ_ político, amanhã, Senador Aderbal Jurema, e nós não precisai'Cinos chegar ao ano
2008, esta Nação estará assiStindo leis retroagindo no campo administrativo,
no campo econômico e no campo sOcial, sempre em benefício dos detentores
do poder.
A imaginação, repito, fértil, abundante, ·do nobre Senador Aderbal Jurema mostrou-nos o que poderâ ser o ano 2008. E eu convocaria S. Ex•, com o
seu vigorJísico_e com a sua personalidade, para que tentâssemos, agora em
1982, mudar a situação econômica, social e política por que esta Nação atravessa~ Não mais o jovem romancista, mas o Sen_ador jovew de espírito~ porque o que temos assistido, somos nós, Senadores da República, é o sonhar
com __um Brasil que apenas o serã daqui a alguns anos, como legado aos nos~
sos filhos, aquele Brasil que nós poderíamos, neste instante, alterar com a
força do Govefno 3.Qut presente, com a força da Oposição.
Sr. Presidente, coloquei o problema no seu ponto crucial: cabe ao Senado Federal mostrar como evitar o abuso, o emprego do poder econômico e do
poder estatal nas eleições. Não nos iludamos, Sr. Presjdente, Srs. Senadores,
nossa atitude será julgada nas eleições de 1982 e as desculpas virão. O Tribunal SuperiOr Eleitoral não tem forças para impedir, não há um mecanismo.
verdade que o Código Eleitoral já prevê algumas sanções, mas elas têm sido
ineptas_.

e

O Sr. Aderbal Jurema - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.
O Sr. Aderbal Jurema - Estou ouvindo encantado as considerações de
V. Ex•, apoiadas pelo nobre Senador Mauro Benevides. E: esse tipó de exploração; partindo da Oposição; que eu julgo construtivo e que pode, sem dúvida, servir de livro didático para os nossos filhos e para os nossos netos. E nesse clima de discussão bem elevado e porque V. Ex' aproveitou-se da deixa, da
imaginação do nordestino do ano 2008, que me animo a dizer a V. EX• que
procurarei, dentro do partido do Governo, do PDS a que pertenço, aproveitar as sugestões sadias de V. Ex• para que possamos - Governo e Oposição
- sair de um clima que parece caminhar para o passionalismo- e enveredarmos num clima de respeito mútuo, como sugere a elegância do seu discurso,
no sentido de que possamos corrigir não someii.le_ as nossas falhas, mas,
sobretudo, corrigir as distorções de um programa de Governo que não é infal~vel, porque é humano.

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador Aderbal Jurema.
E é exataritente o pronuncianiento que faço, desviado da rota que pretendia, a pedido_do Líder do meu_ Partido, Senador Humberto Lucena. O meu
propósito era falar um pouco das Minas Gerais. Mas, a deixa de V. Ex', do
joVem nordestino que sonh~u com o ano 2008, perínitiu:.me estas· divagações.
E estas divagações que me levam, exatamente, a propor ao partido do Governo, nesta tarde, que organizemos uma comissãO Inteijjartidãria, partiCularmente daqueles senadores que não vão estar em campanha eleitoral, e possamos nós, aqui, no Senado Federal, verificãfComo poderemos coibir, mas efetivamente - e até lembrei-me do Tribunal Superior- Eleitoral que tem uma
experiência mollito-grãnde nesse sentido coibir repito- o abuso do poder eco_nômico, o emprego da mâquína eStatal nas eleições de 1982. E as eleições vão
ser realizadas, quer queiram alguns, ou não ;__e jã tiVe oporturiidade de dizer
daqui da tribuna- que só um golpe de Estado imp-edi rã o Brasil de, em 1982,
ter eleições em 15 de novembro. Só um golpe de Estado, Senador Aderbal Jurema, irã impedir a manifeStação pacífica e Ordeira do povo brasileiro, que
anseia por Uma rotatividade de poder, em que o Govetrio haverá de mostrar o
que fez e o que deixou de fazer, e nós outros que queremos alteração do modelo econômico que aí estã. É o grande debate dos comícios, ê ·o grande debate das praças públicas. E, no grande debate, V. Ex' lembrava a era da cibernética, em que teremos que ter acesso ao rãdio e à televisão. Mas, para isso é
preciso que não haja o avanço da máquina estatal, que governos estaduais,
através da corrupção ou do emprego dessas rnãquin3.s, venham a- irilpedir que
a Oposição possa conQuistar ·este ou aquele governo.
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Para mim, particularmente, acho muito mais importante conquistar o
Congresso Nacional que este ou aquele cargo de governador, deste ou daquele Estado.
Sr. Presidente_~ Srs. Senadores, são estas as considerações que fuí obrigado a fazer nesta tarde, buscando Um outro nOrte, jâ que não queria - coino
disse ao Senador Líder do meu Partido Humberto Lucena, agravar o problepta _das M_inas Gerais. E!.! que tenho sido ou pretendo ser, ou quero ser um
homem de enteridimento nas hpstes do Pai-tido a que pertenç_o. Tanto é verdade, Sr. Presidente e meu caro Líder Humberto Lucena, que não por fraqueza ou covardia retirei a minha candidatura ao governo do meu Estado para
que nós da Oposição não dividíssemos as nossas forças e pudéssemos chegar,
numa_força conjtmta, à convenção de_ 18 de abril.
Digo a V. Ex_', meu caro Senador Humberto Lucena, que mais do que
ninguém desta Casa, mesm-o a nível nªcional- permita-me V. Ex'- defendi
essa integração, essa incorPoração, a união das oposições. Não a defendi agora, quando o Governo, através de medidas casuísticas, fez com que muitos
dos outros viessem a nossa casa em função de que o Governo, ateando fogo
na aldeia, ocupasse as nossas casas. Nós gostaríamos de receber em Minas
Gerais todos_ aqueles que procuraram a nossa legenda, mas jamais sermos expUlsos da nossa casa. Não foi para isso que nós outros defendemos a união
das Oposições.
Mas não quero continu-ar i:festa-linha dé racíocínio e repito, atendendo à
determinação do Líder Humberto Lucena, mas se for necessário, Sr. Presidente, voltaremos· a esmiuçar, a detalhar a intransigência nãO nóssa, maS daqueles outros que pensam queJâ ve"Iicefam~as eleições de Minas Gerais, eSquecendo a lição do passado, esquecendo a lição da história que-a eleiçãO se
ganha nas ruas, a eleição não Se grinha numa prévia eleitoral de oito meses.

0 Si- O_ctâVio Cardoso - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO~ Com todo prazer.
_ O Sr. Octávit/Ciifiloso- Participo da espei'ança de V. Ex' quanto à lisuM
ra dos pleitos, o alijamento do poder econômico nas eleições e todas as expecM
tativas que tem V. Ex• para este ano. Agora, acho que mesmo antes de 2008
algumas coisas nós jã podemos fazer. Veja, V. Ex• refere-se às prévias realizadas no Rio Grande do Sul e acha que o MinistrO]á deveria afastar-se do MiM
nistério. Acho que antes deveríamos fazer com que todos os partídos em todos os Estados realizassem prévias. Talvez, assim, V. Ex• não tivesse sido tragado na voragem de uma incorporação, talvez, com isso, V. Ex• não tivesse a
sua candidatura alijada, antes mesmo da incorporação: Mas não tenho u- menor propósito de fazer intriga nesta Casa e muito mens provocação a V. Ex•,
que atende solicitamente ao apelo do seu Líder. Mas acho que algumas coisas
estão muito em nós realizarmos. E o seu Partido também_ não só ~o Governo,
tem responsabilidade nesse aprimoramento democrâtico e nas esperanças que
V. Ex• deposita no ano 2008.
O SR. ITAMAR FRANCO- Permita-me, agradecendo a intervenção
de V. Ex', dizer apenas que eu não fui tragado e nem alijado do processo do
meu Estado. Ao contrário, eu mesmo, por livre e espontânea vontade, contra
inclusive o desejo do meu Partido, deixei de ser candidato ao Governo doEstado, porque, como homem que defendeu a união das OposiçõeS, eu não poderia dividir as Oposições .. Então, hã uma diferença e uma colocaçãO de V.
Ex' que tenho que estranhar: eu não fui tragado nem alijado, ao contrário;
atê agora, quero frisar iSS-o bem a V. Ex•, ...
O Sr. Octávio Cardos_o - Se V. Ex• me permite ...

O SR. ITAMAR FRANCO -- '·· espontaneamente, de acordo com a
minha consciência, entendi de não haver disputa no governo de Minas. B
possível até que daqui a quinze dias, eu venha a dizer a V. Ex' que não penso
assim. Mas, neste instante ainda- vqp._)Jsar_ o advérbio de tempo- penso.
O Sr. Octávio Cardoso- Enquanto V. Ex• diz ainda, estou absolvido.

O SR. ITAMAR FRANCO- Agora, o que V. Ex• não aprofundou e
que deveria ter aprofundado - aí eu gostaria que nós tivéssemos debatido,
ou poderemos, então, ínicar urri· debate, sobretudo, quando V. Ex• se assenta
e representa, neste instante, com muita propriedade, o Líder do Governo nesta Casa- é a presença do Ministro da Previdência Social ainda no· Ministério. Aí vale também o advérbio de tempo. E por que o Ministro? Porque o
Ministro p~lrficipou de uma prévia no seu Estado. V. Ex• disse que outros Estados deveriam ter realizado prévia, é verdade, quem sabe não puderam realiM
zar por este ou por aquele motivo. Mas vamos enfoc3.r os Estados onde houve
a prévia: Rio Grande do Sul, em que o._Ministro da Previdência Social lã Com:.:
pareceu. Eu jâ entendia que na prévia, ele não deveria comparecer como MiM
nistro, deveria comparecer como os outros candidatos. Mas muito maiS -sériO
é á hóinem e-scolhido nu.nia- préVIa, candidato que jâ é candidato, só falta homologação da Convenção e continua exercendo o cargo de Ministro da Previ-
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dência Social. O Ministro Jair Soares já deveria ter deixado o MiriistériO~ ele é
demissível ad nutum; é claro, o Senhor Presidente da República poderia
demiti-lo agora ou amanhã. Mas ele não. Aí é que faltóu a espontaneidade
dele; 'ele poderia dizer ao Senhor. Presidente da República: Senhor -Presidente,
neste instante, eu sou candidato, um candidato escolhido numa prévia eleitoral e vou disputar o Governo do meu Estido.- V. Ex'- sabe muito bem que nós aqui do Congresso Nacional- e quando
eu comecei a minha fala fiz questão de frisar iSso - sequer fiScalizamos as
verbas da Previdência Social, sequer fiscalizamos os 19 trilhões das empresas
estatais. Eu mesmo tenho dois projetes adormecidos na gaveta do GoVerno,
aqui na Comissão de Constituição e Justiça, propondo que o Congresso Nacional tenha conhecimento_ do Orçamento monetáÍ'io nacional, possa examinar o orçamento da Previdência Social.
E o que é mais sério, meu caro Senador e meti caro ·companheiro de Senado, não fiscalizamos, inclusive, aquelas empresas em que o Governo não é
acionário na sua maioria; quando o- Govtrno·tem aPenas 49% nem o Tribunal
·
de Contas nem o Congresso Nacional fiscálizam.
Eu não vejo, então, corno este homem - não o_ estou acusando de estar
empregando a verba da Previdência Social, não estou acusando, porque se eu
tivesse provas eu o faria- mas ele, como homerri público, neste iilstãnte, não
poderia mais ser o Ministro da Previdência Social, porque ele é um Candidato
posto pelo Partido do Governó, disputando uma eleição.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex~ ·um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.
O Sr. Ociá~;io Cardosõ - Desculpe-IDe pela impertinência, más V. Ex'sabe que nós realizamos uma prévia no Rio Grande· do Sul que não era prevista na legislação eleitoral. O nosso candidato não ê ainda Candidato d_O Partido, ele será escolhido em convenção, V. Ex~ mesmo afirmou isso. O-que gostaria de dizer é que concordo com V. Ex~ que-o POder Legislativo, o Parlamento, deveria ter maio "r poder .de fiscalização. O que estou vendo, também,
numa curta passagem pelo Senado, é que parece -que fazemos uma fiscalização às avessas_. Agora, por exemplo, não estamos auiorizan;do alguns empréstimos de alto interesse dos municípios e dos Estados. Por quê? Porque entende a Oposição que os mü.iiicípíos e os EStados jã estão -demãsiadamente
endividados e, por isto, não autoriza os empréstimOS. Nós sabemos que há
muitos municípios e muitos Estados COrri" plena capacidade de endividamento. Parece-me que deveríamos usar mais, então, a·nossa prerrOgãtiva de fiscalizar ou, pelo menos, denunciar quando poderes não tivéssemos para exercer
outra fiscalização mais efetiva mas, examinarmos, cà"S"o· a caSo, sem o enfoque
partidário, alguns aspectos de real intereSSe- áiS coinunidades. Poderia citar,
por exemplo, empréstimos que digam respeito ao aparelhamento de corpo de
bombeiros e de polícia civil que são serviços necessários à defesa civil das cidades, vítimas, não raro, de inundações, vendavais, incêndios, enfim,-de uma
série de fatos imprevisíveis pelo homem. Entretanto, o Senado .:..::_ falo no Senado como um todo e não particularizo quem -se obstina em não examinar
esses empréstimos que devem andar pela casa dos 300, e imagino qUe alii.iris,
legítimos e próprios, deveriam ser concedidos. Então, às vezes, eu me pergunto, se quando nós pleiteamos a faculdade, a prerrogativa de fiscalizar, se nós
merecemos essa prerrogativa, quando não somos capazes de discriminar
aquilo que podemos autorizar. E já queremos fiscalizar. É apenas uma pergunta· que deixo no ar.

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• desvia; com muita inteligêni:ía, o
debate, o enfoque da presença do Ministro da Previdência Social, ·como can~
dida.to a candidato do Governo e a sua permanência no Ministério.
Mas, a primeira colocação que eu faria; lião fugindo ao debate, apesar de
V. Ex~ ter desviado, neste instante, a rota do lneu prõ"nunciamento, é qUe os
empréstimos sãO aprovados. primeiro por uma razão muito SimpleS: é a ausência-de V. Ex~s no plenãrio. V. Ex~s, pelo menos, na soma aritmética ..
r-

0 Sr. Octávio Cardoso- Eu faço justiça a V: Ex': nâà -me referia ap-Cnas
à Oposição, e sim à Casa.

O SR. ITAMAR FRANCO- -v. Ex~s. na sorria· aritmétiCa, a·irida- é
sempre vãlido o advérbio de tempo - são Maioria nesta Casa, pode ser que,
a partir de 15 de noVetribro, jã rião o sCjam, maS rieste- iilstantC são MaiOria.
Então, V. Ex•s não comparecendo, evidentemente, os empréstimos não são
aprovados.
Quando hã interessé, não de V. Ex~s. mas -quando hã inter-esSe -do poder
maior, V. Ex•s permariecem aqui, mesmo às vezes, cansados, até de madi-ugada, para aprovar esta ou aquela mensagem, este ou aquele projeto. Assim se
deu na prorrogação de mandatos de prefeitos quando, às 2 horas e 5 minutos
"" da madrugada, o Sr. Presidente do Congresso Naciorial, c6ntr8.riando todas
as normas regimentais, fez aprovar a prorrogaÇão (te -mand-aios de prefeitos e
vereadores.

Assim se deu quando nós discutimoS aqui, durante 20 horas praticamente, a última J_ei das Inelegibilidades.
Então, quando há o interesse- e aí me perdoe V. Ex'-, é sempre com respeito que eu digo isto- V. Ex~s não têin vontade parlamentar, e qu3ndo não
há vontade parlamentar, quando essa vontade parlamentar é ditada pelo outro lado, aí realmente se JQrn_a difícil que a Maioria seja maiorià, porque a
Maioria só ê maioi'ia quando Vem o táque de caixa para que ela se transforme
em maioria-.
A primeira colocação", em relação ao problema dos emprêstimos, é esta
- eu não queria riem cair no outrO camPO- de mostrar a centralização desse medeio econôrllico que enfrãqüéceU Estados e municípios e que obriga
exatamente a isso: que o município venha se socorrer, através de empréstimos
externos ou internos, para poder sobreviver. E daria a V. Ex~ o exemplo típico do meu Estado, para não fazer abordagem, com muito respeito, do Estado
de V. Ex'- O meu Estado,_ hoje, em relação à dívidâ externa, deve mais de 600
milhões de dólareS, ele apenas hoje pede empréstimo para aplicar naquilo que
os economistas chamam de roll-over. V. Ex~ sabe muito bem o que significa
roll-over. Assim está hoje o EStado de Minas Gerais, já devendo externamente
600 milhões de dólares. O próximo governador de Minas Gerais, de 1983 a
1987, terá que pagar 60% dessa dívida e, eu não sei como ele vai fazer.
V. Ex~ atê devia, ao ínvés de virar o microfone para o meu lado, virar o
microfone pa~a a Bancada de V. Ex• <:'verificar o vazio das cadeiras.

O Sr. Octávio Cardoso- Eu não posso ser indelicado, se estou apartean"
do V. Ex~, tenho qlfe estar virado para V. Ex~

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu digo que sempre é com respeito que
eu ouço V. Ex• Mas V. Ex• poderia, num ângulO visual de 35 ou 45 graus, verificar as cadeiras vazías que aí estão. V. Ex~ realmente tem esse acanhamento
e está até meio de lado, constrangido para não ter que ver o vazio das cadeiras. Temos que perdoar isso a V. Ex• Mas é sempre um prazer que recebemos
o seu aparte.
Mas, Sr. Presidente, vou atender a V. Ex~ Eu fui desviado da rota do meu
discurso através da imagiitação fértil, abundante e inteligente do Senador
Aderbal Jurema, quando imaginou o 2008. Um 2008, Excelência, que nós,
possivelmente, não vamos enxergar.
O Sr. Gastão Müller...::... ~ntes de encerrar, V. Ex~ concede um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois nãu.
O Sr. Gastão Müller- Eu g0siar1ã dé=dntCrvir no diScurso de V. Ex~ para

dizer que, do ano de 1982 para o ano 2008, é pouco tempo. São 26 anos. Então, essa geração que está com 10_ QU 20 anos, vai viver perfeitamente o ano
2008. E quando o Senador Aderbal Jurema fez esse belíssimo conto, em 1921,
para ele, naturalmente, muito jovem ainda, o ano 2008 era um ponto no infinito. E está af, não é m<iis infinito, é finito. Oe modo que, com imaginação
fértil,_ o Senador Aderbal Jurema fez uma preciosidade, defendendo teses
atualíssimas, em 1921, como, por exemplo, o ensino profissiOnalizante, que é
uma tese que defendemos há muito tempO, e sua ausência constitui o grande
mal da educação do Brasil. Quanto à parte política discutida pelo eminente
Senador pelo Rio Grande do Sul, que tenho o prazer de CODhecer hoje~ S. EX~
disse uma coisa muito séria: irisinuou __que devíamos eStender essa pesquisa
eleitoral, como foi feita à ffioda do- Rio Grande do Sul, a todo o Brasil. Defeildo a tese ao contrário, o perigo que está acontecendo no BraSil, desde 1964
para cá- e eu apOiei durante-muitO teinpo, dC 64 para cá, a Revolução- é a
estatiZação da política. Esse problema de fazer ou não prévia não pode serregulamentado em lei. Isso é problema de cada local. Pode-se fazer uma prévia
até distrital ou municipal, mas é problema partidário e não estabelecido em
lei. Para !J Rio Grande do Sul. a prévia pode ter sido ótima. mas não cabe em
Minas Gerais, não cabe no Acre, não cabe na Paraíba; não se poderia transformar isso em lei. ~um problema de jogo de cadeira de cada Estado, de cada
município ou de cada região. De modo que o perigo é querer-se, cada vez
mais, estatizar a política braSileira:As regras deveriam ser gerais, curtas e certas. O resto ê -problema 9-e manejo dos órgãos públicos.

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado pela intervenção de V.
Ex•
Eu complementaria dizendo que, oxalá tivêssemos regras estáveis, que
fossem apenas modificadas ...

O Sr. Gastão Mül/er - Esse é outro problema.
O SR. ITAMAR FRANCO - Exse é óuúo problema.
Mas, Sr. Presidente, VOU encerrar, na eSperail.ça de que, efn 2008, um OUw
tro jovem nordestino não venha imaginar ainda o Brasil democrático que
queremos para 1982. (Muito bem! Palmas)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) diente.
Passa-se à

Está finda a Hora do Expe-

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Nestas condições, a Presidência deixa -de submeter ao Plenário as matérias da pauta de hoje, uma vez que todas dependem de votação, ficando sua
apreciação adiada para a próxima sessão.
São oS seguintes os _itens que têm-sUa-aptedação ãdii:Ida:

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara ri47 1l4, de 1981
-Complementar (n' 168(80- Complementar, na Casa âe origem), de ini·
ciativa: do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Co·
missões:
- de Constituição e Justiça,·
- de Economia,'- e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Corriíssão 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 for1na que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituíção e Justiça, -pela constitucfónalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Víana e Josê Fragelli.

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar cjue o pa-gafue"ri(o
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 jU.iídícídade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 194, 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 constitucioni:ilidade, juridicidade e, no
mérito",-Tavorãvel, nos termos de substitutiVO que apresenta; e
- de Educaf,'ào e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça_.
5
Votação, em prímeiro turno, do Projeto- de Lei 'do Senado i19 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de aUmentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de !981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, peta c_onstitt.icidrtalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.
6

Votação, em primeiro rurno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do _Senador Nelson Carneiro, que-acreSCenta dispositivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa·
lário devido aos trabalhadore_s avulsos, tendo
PARECERES, sob nos·l.l97 a !.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favorâvel; e
- de Fihaiicas: favorável.
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7
Votação, em primeiro_ ti.tino, do Projeto de Lei do Senado n'? 362, de
1979,"de autoria do SeriadOr Huinberto-Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a !.133, de 1981, das Có·
missões:
-de Constituição e JuStiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sQbre o exercício da auditoria
oontábil 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 Economia, favorável, coril as Emendas de n'?s 1 e 2-C?. que apre.s_enta.
(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 (Jorge Kalume) - Esgotada a Ordem do Dia,
volta-se à lista de oradores:
Concedo a palavra ao nobre__ Senador Humberto Lucena, na qualidade
de Líder.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE~ ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI·
C;IDO PO.STERIORMENJE.
O Sr. José Lins-- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Josê Uns, como Líder.
OSR. JOsE LiNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE·
GUE À REViSÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN·
TREGrJE À lrEVISÃ.O DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POS·
TERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)nadara Laélía de Alcântara.

Concedo~ a

palavra a nobre Se·

A SRA. LAI!:LIA DE ALCÁNTARA (Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Sena-dores:
Inicia-se, hoje, com téimino no próximo día 31 do corrente, a Semana
Nacional da Alimentação.
Cerios probleffias tocam especificamente às condiÇÕes de saúde dos povos, como a falta de recursos existentes em largas camadas da população, a
falta de educação sanitária ou de conhecimentos e hábitos de higiene pessoal
e de saneamento ambiental, as doenças endémicas, a carência de assistência
médica, problemas de administração na âréa da saúde, etc.
Todavia, avulta entre todos, pela sua fundamental importância, o
problema da alimentaÇão, com repercussõeS_. profun"daS nO deSenVolvimento
normal do feto, nos primeiros anos de vida e ao longo de sua existênCia que ficará muitas vezes marcada irideleVelmente pelo estigr:ha da fome.
Quem lida com doentes das camadas mais carentes da população sabe
perfeitamente que é freqüentíssimo o diagnóstico segun(jo O qual a fome é a
grande porta de uma seqüela infiridáv-el de males. Quantas vezes o médico faz
a triste consta:raç-ão" de qUe o rernêaíO sem o alímento tem seu efeito completamente anulado.
Em outubro do ano passado, estiveram reunidos, em Cancum, no México, na Conferência sobre Cooperação e Desinvolvimento, delegados de todos
os países da América, pata um diálogo Norte-Sul, _e através dele debateram
os problemas que afligem os pafses subdesenvOlVidos e em desenvolvimento.
Naquela Reunião Internacional. cujas c_onclusões _e recomendações não
tiveram, infelizmente, entre nós, a necessáríã_d-iVu1gã.ção, sérí8.s denúncias foram feitas contra o descaso de muitOs g_oyernos no cOncernente ao crescente
problema da fome e desnutriçãO~
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..Amplas e persistentes manifestações de fome, satíeriiá aquele Conclave
·_Já a desnutrição de 2.9-- irau cJ'tega â reduzir" 25% do peso que d-eyeriam ter
de Cancum, estão inteiramente incompatíVeis com o nlvef3e i:lesen-vcilvimen.:21% dessa populaÇão infantil, enquanto a desnutrição de 3~> grau abate 40%
to da economia mundial e, em particular, com a capacidade existente da prodo peso de IO, 7% dessas crianças.
dução de alimentos."
Essas estatísticas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são de um País que possui 32 milhões e 400 mil crianças com menos de lO anos de_ idade . .h uma po''Dentro do menor lapso possível de tempo, recomenda a citada Reu~
nião, a fome precísa ser erradicada. Este objetiVó é-um devei iriipenOsO -dos
pUlação extremamente vulnerável a inúrrieras doenças sobretudo ~s que afegovernos e constitui a prioridade das prioridades -em nível nacio-n-al e no cam~
tam a autodefesa do organismo ínfimtil, jâ que elas precisam consumir apropo da cooperação internacional."
ximadamente 3.200 calorias e de 104 a 120 gramas de proteínas. Esta é a granNorman Ernest Borlang, prêmio Nobel da Paz, em 1970, pelas interesde razão por que 13 milhões de crianças brasileiras, com menos de 5 anos, es·
santes pesquisas que desenvolveu, destinadas a diminuir a fome no mundo,
tão sofrendo algum grau de fome ou de desnutrição e somente 28% não enproferiu estas palavras: usemos quatros bilhões de seres humanos Sobre O
frentam este grave problema.
.
planeta. Cada ano aparecem mais oitenta milhões de. pessoas que precisam
Não faz muito tempo, o própfio Ministro Waldir Arcoverde, em declacomer. Para sustentar sua população ao nível atual, a terra tem de aumentar
rações prestadas à imprensa, afirmou -que 40 milhões de brasileiros, vale disua produção de cereais em cerca de 30 milhões de toneladas por ano. As eszer, aproximadamente um terço da população, estão atualmente, privados de
tatísticaS da F AO revelam que 500 milhões de pessoas, ou seja, um oitavo da
assistência à saúde de forma regular.
humanidade passa fome". E conclui aquele cientista: "Para quem tem consConfirma-Se, melancolicamente, o relatório do Mivimento em-DefeSa do
ciência exata do problema, as perspectivas não são nada risonhas".
Menor de São Paulo: "Há menos de 20 anos para o final do século, o País rião
tem dinheiro para desenvolver programaS mínimos na área social e caminha
No Brasil, temos uma legislação sobre alimentos que, como afirmou o
Dr. René Dubois, Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinâria,
para um autêntico beco sem saída."
não corresponde à realidade nacional, bastando assinalar-se o absurdo de
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
dois Ministérios, o da Agricultura e o da Saúde, estarem dividindo a responNinguém pOde ficar insensível diante do quadro de quase lO milhões de
sabilidade pela fiscalização da produção de alimentos e de seu consumo.
crianças que passam fome no Nordeste, com uma população de pouco mais
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
de 35 milhões de habitantes.
A fome, a desnutrição, as doenças, a alta taxa de mortalidade andam
Ninguém pode ficar insensível diante da existência de quase três milhões
sempre juntos com a elevada concentração da renda e da propriedade rural,
de menores vivendo em carência absoluta nas centenas de favelas do Rio de
como ocorre em nosso País~ A agricultura brasileira ressenteRse, infelizmente,
Janeiro e São Paulo.
da ação de todos estes fatores.
Ninguém pode ficar insensível diante de quase 300 crianças que morrem
As culturas destinadas predominantemente ao mercado externo se exem cada grupo de mil nascidas nos seringais do Acre e no interior da Amazôpandem, em grande parte, às custas das culturas voltadas para o abastecimennia.
to interno, que, como sabemos, se encontra, entre nós, relegado a um segunEsses índices sãõ ex:ttelilamerite chocantes.
do plano.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O V SimpóSio BraSileiro de Alimentação e Nutrição, cujos "Anais" foR
O problema da fome e da desnutrição é um problema eminentemente
ram editados pela Universidade Federal de Alagoas,
1979~ dá-nos cont8.
político. Corrobora esta nossa assertiva a opinião insuspeita do Dr. Eduardo
de um quadro alarmante da situação nutricional~ alímentar e sanitária do
--- Hertesz, assessor especial do Ministro W3.ldir Arcoverde, que.- ao culpar o sisBrasil. Mostra aquele conclave que o baixo nível nutricional e sanitário do
tema brasilefrO pela fome e desnutriçãO, .Perante a CPI da Cãmara dos DepUpovo brasileiro constitui problema dos mais graves e que está a exigir cortados, asseverou: "Abordar a desnutrição por seus efeitos clínicos é tratar o
reções no nosso- modelo de crescimento econômico. problema com total superficialidade. Os efeitos da fome podem ser confundidos com problemas médicos, mas a questão no Brasir é muito mais, ou talvez
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex' um apaite, nobre Senadora?
somente ligaqa à enfermidade do nosso sistema econômico."
A SRA. LA É LIA DE ALCÂNTARA- Com muito prazer, nobre SeSr. Presidente e Srs. Senadores:
nador Mauro Benevides.
O mercado de alimentos, o mais atravessado da economia brasileira, no
dizer de Joelmir Beting, agride diretamente o orçamento doméstico de 47 miO Sr. Mauro Benevides- Nobre Senadora Laêlia de Alcântara, no inslh6e& de braSileiros, tirando mais de -quem merios tem: menor a renda famitante em que V. Ex• profere um discurso abalizado, já a esta altura focalizanliar, maior a fatia do item alimentação no mirlguado orçamento da casa: 29%
do o quadro de desnutrição em- nosso País, eu me permitiria lembrar um rena classe média, 43% na classe operária; e 65% na classe sem classe.
cente documento que alcançou enorme repercussão e que foi trazido ao coSr. Presidente e Srs. Senadores:
nhecimento desta Casa pelo nobre Senador Marcos Freire, quando exercia a
Que na Semaria Nacional da Alimentação, lembre-se o governo que o
Liderança de nossa Bancada. Trata-se do chamado "Relatório da Fome",
responsável, em grande parte, pelo desfile macabro de tantos desnutridos e
preparado por técnicos da Superintendêncía de Desenvolvimento do Nordessubnutridos de nosso País é a política salarial inserida numa economia que,
te, com indicações de dados precisos a respeito do déficit calórico, registrado
relegando a_segundo plano o Social, faz o homem para o econômico e-não o
no Poligno das Secas. O que é estranhàvel, nobris:enadora, é que os governadores da região aos quais foi apreSentado documento para Que eles o subscreeconOmiCo para o homem.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
vessem e, posteriormente, fosse o InesiDO--encaminhado ao Senhor Presidente
da República, eles estarrecidos, diante dos dados alinhados, se recusaram a
firmar a proposição. Mas o documento veio a lume e corrobOra exatamente
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Seesse quadro de _dificuldades, de desnutrição, registrado também em nosso
nador Mauro Benevides.
País.
O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
A SRA. LAÉLIA DE ALCÂNTARA- Agradeço ao nobre Senador
Mauro Bevenides pelo seu aparte que traZ subsídioS ·valiosos a este meu proO Ceará, como núcleo cultural dos mais atuantes na vida brasileira, tem
nunciamento.
dado ao País, ao longo de sua História, personalidades das mais eminentes,
Correções consistentes sobretudO na necessidade que tem--O- goverrlO de
cujos nome~ refulgem, com brilho solar, no universo das superiores manifesampliar a atenção e o interesse de sua política para os problemas sociais, n!taçõeS do pensamento nacional.
presentado pelo quadro macabro de gigantescos bolsões_ de po!Jreza, em toNão estou, evtdenternente, a proclamar nenhuma novidade, mas a regisdos os quadrantes de nossa terra, e que constituí", Verdadeiros ' ghetos" regiotrar, com o orgulho de filho daqúela terra, a nossa participação no processo
nais e urbanos de pobreza relativa e absoluta.
de desenvolvimento intelectual do Brasil, através do trabalho de um Clóvis
Só na RegiãO Norte, o consumo de calorias é de apenas 2.310 calorias e a
Bevilácqua, de um Farias Brífõ, de Um Capístrano de Abreu, de um Araripe
quantidade de proteínas ingeridas diariamenfe por pesSoa é de somente 86,9
Jú_n!()_r, de um Alberto Nepomuceno, de um José de Alencar, de um Juvenal
gramas.
Gale_II.o, de um Domingos Olimpio e de tantos outros vultos exponenciaís rias
Na Região Nordeste, o déficit predominante na aliméntação é o calóriciências. nas le_tras e nas artes.
co, sendo que o déficit protéico é-mais qualitativo, evidenciadO pela desnuA essa relação pertence, igualmente, por seu merecimento literário, o
trição de I9 grau em mais 40% da população de zero a seis anos de idade.
nome do Poeta José Albano, cuja atuação se processa cronologicamente entre
o simbolismo e o modernismo, como um dos representantes de maior expresA desnutrição de primeiro grau atinié iio Brasil a alta cifra de 37,7% das
são daquilo que se conVencionou chamar de neoclassicismo.
crianças com menos de 5 anos de idade. Isto é, deveras, alarmantel
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Esse notável escritor nasceu em Fortaleza, no dia 12 de abril de 1882, há
cem anos, portanto, vindo a falecer em Montauban, na França, a 11 de julho
de 1923.
Para todos os ~rítíc_os, historiadores e estudiosos da Literatura brasileira,
foi um gi"ande poeta, um dos maiores que tivemos, em todos os tempos. Autor de Rimas, Comédia Angélica, Triunfo, Dez Sorietos Escolhidos e outras
peças literárias de irrecuSável valor, algumas das quais escritas em inglês, com
tradução portuguesa em prosa, conseguiu posição do maior relevo nos quadros da poesia do Brasil, como um dos mais argutos intérpretes do espírito
humano, em sua mais ampla dimensão.
·
Manuel Bandeira asSirit o considera, da mesma forma que Anibal Falcão, Braga Montenegro,_Dolor Barreira, Massaud Moisés, José Paulo Paes,
João Clímaco Bezerra, Mozart Sariano Aderaldo, SanziO de AieVedo,-Agripino Grieco e outrós analistas do fenômeno lit~râfio~ _que Se debruçaram
sobre as págirias escritas pelo ilustre neto do Barão de Aratanha. ·
Realizando os seus primeiros estudos na Cidade de Fortaleza, José Albano segue, aos dez anos~ para a Europa, onde corriPietaria sua eclucação em
colégios ingleses, austríacos e franceSes~· vindo-lhe daí, talvez, o gosto pelas
leituras clássicas.
Temperamento estranho e singular, nunca fez parte de clubes o.u corrilhos, sendo sempre um solitário, a cultivar o seu profundo sentimento poétiR
co,. c.om visível preferên-cia pela obra de Camões, cuja linguagem procura reR
produzir, sobretudo nos sonetos, forma fixa das mais difíCeis e .da. qual se torR
naria um mestre.

ª

O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Com imenso prazer, eminente Senador Almirl'into.

O Sr. Almir Pinto- V. Ex• focaliza nesta tafde o nome de um grande
poeta cearense, que faz parte daquela linhagem da elite cultural e da poesia
nordestina, principalmente do Brasil. Salienta V. Ex• quem foi José Albano.
Cedo chegou ao Parnaso. Foi aperfeiçoar os seus "estudos na França e, de lá,
trouxe o melhor de tudo para a cultura nacional. Quero, neste registro que V.
Ex• faz, solidarizarRmc com V. Ex•, e dizer que o Ceará guarda, com muito
respeito e carinho, a memória do Poeta José Albano.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Almir Pinto, que traz a solidariedade da sua Bancada a esta homenagem
que prestamos, neste instante, ao grande José Albano, praticamente iniciando
aqui no Senado Federal, a programação festiva que serã cumprida em nosso
Estado, para realçar uma das maiores figuras da literatura nacional.
A Sra. Laélia de A!cân,tara- V.· Ex• me permite?

O SR. MAURO BENEVIDES- Com muito-prazer nobre Senadora
Laélia de Alcântara.

A Sra. Laélia de Alcântara - Quero congratular-me com o nobre Senador, pelas verdadeiras lições de literatura que seus pronunciamentos trazem
sempre ao elogiar os poetas e escritores da sua terra natal que, na verdade,
tem fornecido .um verdadeiro elenco de figuras formidáveis ao nosso Brasil.
Parabéns, nobre Senador.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, nobre Senadora
Laélia de Alcântara, que dá, realmente, uma dimensão maior a essa manifestação de reconhecimento, de enaltecimento que desejo fazer, neste instante,
ao grande cearense, eminente poeta, José Albano, cujo centenário transcorrerã no Início de abril, entre s-ign"ificativas manifest_ações de regoZijo de toda a
comunidade literária de nosso País.

O Sr. José Lins -
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V. Ex• me permite?

O SR. MAURO BENEVIDES- Com prazer, nobre Senador.

O Sr. José Lins- Que~:_o solidarizar-me com V: Ex.• nessa referência que
faz às festiVidades com que o Ceará comemora o Centenário de Jo.séAlbano e
desejo, neste momento, realçar a figura extraordinária daquele que honrou a
nossa terra pela sua liberalidade sem perda das suas grandes qualidades de
homem com as vistas sempre voltadas para oS interesses de sua terra. Pela
cultura, pelo brilhantismo, pela beleza das idéias sociais, certa-mente, José Albano merece o preito da nossa homenagem.
O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso também, a V. Ex•, eminente
Senador José Lins, os meus agradecimentos p9r essa sua adesão espontânea e
prestigiosa à homenagem que, já agora, a Bancada do Cearâ, pela unanimidade de seus integrantes, tributa ao inolv:ídãvel poeta José Albano.
Ao retornar ao Brasil, ingressa na carreira diplomática e vai percorrer
muitos caminhos do mundo, na EurOpa e na Ásia. Ém Barcelona, no ano de
1912, publica, nas Oficinas de Fidel Giró, as suas aprec:iadas rimas, nas quais

é manifesta a influência camoniaha, de que jamais se libertaria, antes procurando torná-la cada vez mais forte.
Já então.se manifestavam ne:le os. primeiros sinais de desajuste psíquico,
enfermidade que o acompanharia até à morte, em diferentes fases cíclicas.
Os quatro anos da primeira grande guerra passaRas no Brasil, mas regressa a Paris, logo após o encerramento. do conflito, vindo a falecer em 1923,
após uma vida de experiêilCia, a um só tempo" poêtica e dramática, que procuraria traduzir em muitos versos, falando-nos do gue sofrera no "âspero destino".
A ..muitos parecerá incomum que haja sido um quinhentista nos albores
do século XX, inteiramente alheio às novidades literâdas que presenciara na
Europa e viria· a reencontrar no Brasil. Isso, aliás, não tem grande importância- na mensuração de sua obra lírica .e alegórica. O que importa é o valor
intrínseco ~e suas criações- e esse é indiscutível, sob qualquer ângulo de visualização crítica.
Não se trata de um poeta conhecido do grande público, pela natureza
mesma de sua arte, de acentos arcaizantes. Mas é um nome consagrado por
leitores mais ilustres, como é o caso doS Críticos e professores universitários,
que sempre estão a descobrir novos aspectos em sua obra.
Na primeira quinzena do próximo mês, cem arios se comp1etam de seu
nascimento. E, por seus elevados méritos lilerários, justo é que se prestem à
sua memória ·as homenagens de maior re~peito e de veneração, como um dos
maiores poetas do Brasil, em todos os tempos.
Esto!J, certo, Senhor Presiden.te, de .que iniciando a programação centenária de José Albano, falo neste momento, já com o apoio dos eminentes Senadores Almir Pinto e José Lins, do Ceará, e da Senadora Laélia de AlcântaR
ra, em nome de todo o povo cearense que tem: no autor da "Comédia Angélica", um eterno motivo de glória, daquela glória maís autêntica e mais Inconsumível porque conquistada nos prélios do espírito.
Rogo a V. Ex• Sr. PreSidente Cunha Uma, .dar ciência deste pronunciamento ao Conselho Federal de Cultu_ra, à Academia Brasileira de Letras, à
Academia Cearense de Letras e ao Conselho Estadual de Cultura do Cearã,
corno. testemunho do alto aPreço do Senado Federal àquele que é, legitimamente, um dos maiores filhos da Terra da Luz. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária da. próxima segunda-feira, a seguin(e
ORDEM DO DIA

Votaçào, em turno único, do Proj~to de Lei da Câmara n9 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 normas gerais de direito tributário, e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do ~equerimcint6 n9 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da- votação para reexame da Comissão_de Final'!ças.)

2
Votação, em prin).eiro turn·o, do Projeto de Lei do Senado n913, 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 Constitzifção. e JUStiça"; peJa conStitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social; favorável;
- de Saúdf, favorável; e
-de Finanças, favorãvel, 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 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorâvél; e
- de Finanças, favorável.
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4
Votação, em prirrieiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'il 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 Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorãvel, nos termos de substitutiyo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
5
Votação, em priri1Cir0 turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoría 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, favorãvel.

---

6
Votação, em primeirO- furno, d_o_ Projeto de Lei do Senado 09 255, de
1980, de autoría do Senador Nelson Carneifo, 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
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil,· e
- de Finanças.

8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senad6 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 Constituiç-ão e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serl'iço Púh!ico Ch·il, contrário; e
-de Economia, f:.1vonível, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votaçiJ.o do Requerimento n~' 35/82, do Senador
Gabrid Hermes, de adiamento da diScussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)

O SR, PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está encerrada a sessão.
(Lemnta-se a sessão às 17 hora e 25 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO BROSSARD NA SESSÃO DE 23-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOMENTE.

O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Vai para 7 anos, na sessão legislativa de 1975, em 4 ocasiões, ocupei-me
da importação de carne do Uruguai, mostrando que ela contrariava interesses
do nosso País e, particularmente, do Rio Grande do Sul. Fui, então, contestado; foi dito que a irnpoi'tação era conveniente, uma vez que, efetuada em regime de drawback, ela servia para, industrializada, ser- reexportada.
A evidência dos fatos assegurava a procedência das minhas ponderações.
Nem era medida passageira, como se assoalhava.
Desde então, não cessou de ser feita. E, como a situação da atividade
pastoril tem-se agravado, afinal acordaram os produtores rio-grandenses e
passaram a protestar, também eles, contra a importação de um produto que,
entre nós, está em crise.
Na memorável assembléia de fevereiro de 1981, de que já dei notícia a
esta Casa na passada sess_ão legislativa, na memorável assembléia de fevereiro
de 1981, ocorrida em Porto Alegre, enfrentaram a questã_o por mim solitaria-
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mente levantada em 1975, para, logo às primeiras linhas do documerito então
divulgado, advogar:
(Leio)
_~-·A proibição imediata da importação de carnes, mesmo em regime de d_!Çlwback, e de ovinos e bovinos destinados ao abate ... "

Note-se que não eram apenas o_s criadores do Rio Grande do Sul que asM
sim se manifestavam, mas também, os do Paraná, São Paulo, Minas Gerais,
Mato GrossO: e Goiás. Tanib-êm eles pleiteavam a imediata paralisação da importação de carnes, fosse através de gado vivo, de subprodutos bovinos, ou
ainda de carne pelo regime drawhack.
Síryo-me da Gazeta_Mercanti/, de 18 de fevereiro do ano de 1981, que estampa esta notícia, com pormenores.
A despeito das manifestações dos interessados, em abril do ano passado,
noticiava_a imprensa e leio, nesta passagem, o Carreio do PovO, de 23 de abril:
'"A carne do UrugUai continua entrando normalmente pela
BR-290."

Em junho, era um diretor da FARSUL, quer dizer da Federação de
Agricultura do_ Estado do Rio orande do Sul, que lamentava nova autoriM
zação para irripOrtaÇão de carne do Uruguai.
Tenho em mãoS_ o Jornal dQ Comércio, de 22 de junho daquele ano.
Em dezembro, Sr. Presidente, era o próprio Secretário da Agricultura
qile se dirigia ao MiniStrO~ Tembia:rido que nas exPoSições-feiras caíra vertiginosamente a comercialização, comprometendo - Pahivras do Secretário comprometendo assustadoramente os investimentos realizados. E acrescentava:
"Os campos estão com excesso de animais, Sem perspectivas de
comercialização. A carne de boi vivo, que antes estava Com o preço
de vendas de oitenta cruzeiros, hoje estã em torno de sessenta e cinco cruzeiros o quilo."
Servindo:-se de dados fornecidos pela Delegacia Federal do Ministério da
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o Secretário da Agricultura observava que, até o mês anterior- novembro, por conseguinte- 64 mil toneladas de carne bovina haviam sido importadas do Uruguai, ou seja, O equivalente a 300 mil cabeças. E terminav<!, assim. o seu despacho ao Ministro da
Agricultura:
"'Tendo presente a afirmação de V. Ex•, perante os pecuaristas
deste Estado, no início do ano em curso, quando do movimento da
classe, de que iria tomar medidas visando à suspensão de novas importações de bovinos e tendo em vista as dificuldades enfrentadas
pelo setor, agravadas em conseqüência desta medida, encareço proR
vidências urgentes desse Ministério, visando à pri:iteção -dos produtores e da economia deste_Estado." __
Esta linguagem, Sr. Presidente, não é de um oposiçionista, nem é de um
dirigente sindical. Eu reproduzi passagem de um despacho do Secretário da
Agricultura do Rio Grande do Sul ao Ministro da Agricultura.
Logo depois, sete sindicatos rurais_ participavam, na cidade de Vacaria,
do I Encontro dos Campos de Cima da Serra e publicavam a Carta de Vacaria. Nesse documento, a iiilpOrtação de carne do Uruguai é duramente criticada.
----Tenho em mãos a Carta, na íntegra, 'estampada pelo Jornal do Comércio
de_l5 de dezembro de,l981. Dela vouJer apenas esta passagem~
_"Ainda tem a classe um fio d~ esperança de que seja ouvida,
sob pena de aman~ã estar assistindo_ às manifestações daqueles mais
extremados que ontem colocaram suas máquinas agrícolas nas ruas
e no bloqueio de estradas, e hoje ameaçam tombar os caminhões de
carne no Uruguai."
Estas palavras não são minhas, são eXtraídas da Carta de Vacaria, documento divulgado por criadores da região chamada de Cima da _Serra, dos
Campos de Címa da Serra.

O Sr. Beneçf_ito Ferreira- V. Ex• me permite uma observação?
O SR. PAULO BROSSARD- Estou fazendo uma exposição ainda. Se
V. Ex• entendê-lo op_o~tuno, tem o ap~rte.
O Sr. Benedito Ferreira- Oportun-O, sim, porque é louvável qu-e V. Ex•
se ocupe de um assunto de tal relevância, como o-faz, sobretudo com a serenidade que lhe é peculiar e que permíte aos homens do Governo, do Executivo,
do Legislativo~ que entendam bem que V. Ex• não estã aí como um partiR
dârio, -mas como um homem, realmente, preocupado com um dos segmentos
mais importantes da economia do Estado de V. Ex•, como, de resto e, de
modo particular, do meu Estado que jã detém, hoje, o segundo maior reba-
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nho do Brasil. Mas, a única colaboração que queria trai:er, de imediato, ao
discurso de V. Ex• é que já há uma providência, que não é a melhor, não é a
ideal, que não é a boa, masjâ é uma providência. Nesse voto, o último da reunião do Conselho Monetário, foi elaborado e aprovado um voto que busca
uma meia solução, eu diria assim, para o pi'oblerna da pecuária de corte. E há
um fato novo, há realmente uma inovação. É que há o apoio direto ao criador, ao invernista;-n.ão s6 com a retenção de matrizes, Que nu~nca houve no
Brasil. Lembro a V. Ex• que sempre houve retenção de crias, mas demorou--se
tanto, delongou-se tanto em preocupar-se com as matrizes que, agora, para
atalhar esse abate indiscriminado de matrizes que vem ocorrendo no Brasile daí o aviltamento do preço do boi- críou-se Um Círculo vícioso;-mata:.·se
vaca porque o boi pouco vale e o boi pouco vale porque tem muita vaCa abatida. Mas o certo é que, no Conselho Monetário, além de se criar uma linha
de recursos. para a retenção de matrizes - repito- fato novo na história dos
financiamentos na agropecuári:i, também está:se dando financiai:D.eilio para o·
.. fazendeiro reter o boi e para vendê-lo em época mais oportuna, mais aprazada. Esse boi será financiado pelo Banco do Brasil a 73 cruzeiros por quilo de
peso vivo. Vê V. Ex•, como eu disse, que não é uma boa solução porque não
corresponde, nem de longe, ao~ çustos reais de produção do boi atuahnente,
mas, de qualquer forma, os clamores desses classistas c de representantes do
povo, como V. Ex•, realmente estão sendo ouvidos. Não, talvez, naquela enR
tonação que CareciãrU erciC:lamavam, mas de qualquer forma já se Ouve, no
horizonte, algum ruído favorável à solução bLiscada por V. Ex• Muito abriR
gado.
O SR. PAULO BROSSARD- O ilustre Sr. Benedito Ferreira foi um
pouco impaciente. Se S. Ex• tivesse tido a paciência de ouvir-me por mais algum tempo, poderia ter dado o seu aparte com mais propriedade porque,
mais adiante, eu vou me ocupar, exatamente, do problema por S. Ex• aflorado.
Deste modo, peço licença para retomar o curso da minha _oração, Eu faR
lava na manifestação dos criadores dos Campos de Cima da Serra, reunidos
em Vacaria, em dezembro de 1981, quarido faziam a advertência que noticiei
à Casa.
Quase ao mesmO tempo, ainda no mês de dezembro de 1981, 300 criadoR
res de Bagé, Pinheiro Machado, Dom Pedrito, São Gabriel e Lavras, quer dizer, de uma outra região do Estado, exatamente da região da fronteira, relativamente distante da região da serra e do planalto rio-grandense, reuniram-se
em Bagé, com o Secretário da Agricultura, para pleitear, maiSLfífiã.Vez, o-ilnt
das importações de carne do Uruguai, mesmo em regime dedraw back. Nesse
encontro, o Presidente da Associação Rural de Bagé afirmava que, da carne
importada, somente o dianteiro era enlatado_ para exportação; o traseiro, dizia aquele dirigente_sindical, é lançadO no mercado interno sob forma de carne congelada, ocupando o espaço do produto nacional.
Assim, terminava o ano de 1981. O Co/'i'eio do Povo, de l9 de janeiro de
1982, divulgava entrevista, declarações, de quem, Sr. PreSidente? De um dirigente do PMDB? De um dirigente sindical? Não! Divul~ava declarações de
um diretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, do Sr. Júlio Brunelli.
Nesta entrevista, dizia o Sr. Júlio Brunelli, textualmente:
••os sintomas de agora são os mesmos que precederam a crise
de 1929 ... Desde a crise de 1929''. acrescentou, "não tenho
lembrança de que a pecuária tenha enfrentado situação tão difícil
como a atual. Os problemas se agravam e a situação está se deterioR
rando."
Estas palavras, estes conceitos, volto a dizer ao Senado, não são de um
oposicionista exaltado, são do Diretor da Carteira de Crédito Agrícola do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul que, não é precisO dizer, é figura de
relevo no situacionismo rio-grandense.
Nos primeiros dias de janeiro, os jorn_·aís iõJormavam que o GoVerno
adotara novas regras para a imPortação de carne. O Minístêrio da AgricuitLIra divulgava nota ;Segundo a qual faria conCiliar as vantagens da realização do
draw back com a necessária proteção da pecuária naciõnal, e tomaria providêncías no sentido de que --leio a nota miriisterial- " ... as futuras importações em regime de draw back sejam rigorosamente control.~das nas indústrias, pelo seu pessoal técnico, a fim- de evitar dúvidas quanto a possíveis vendas desses produtos no mercado interno'_'.
Tenho em mãos exemplares do Jornal do Commércio, de Porto Alegre de
6 e de 11 de janeiro, e do Correio do PovoL.de_ 14 do mesmo mês, com no~ícias
relativas ao assunto.
_
_ _
_
_
Observe, Sr. Presidente, que essa notícia do MinistêiiO da Agricultura,
de janeiro, era a mesma que, já em 1975, era difundida e que, de 1975 até
1982, periodicamente vem sendo repetida.
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Ocorre que um jornal de Montevidéu, La Méiana, edição de 10 de janeiro, publicava extensa· notícia, na qual ·revelava circunstanciadamente o seguinte; que leio no jornal que estou exibindo ao PlenáriO:
'"BraSil autorizó la compra de IS mil tons de carne uruguaya"
La Maiiana. Montevidéu, domingo, 10-1-82.
"Pese a .la resistencia que vienen planteando los productores
brasileilos, el CACEX, mâxirrlo organismo que controla las exportaciones e importaciones del país norteõo, autorizó la compra de
hasta 15 mil toneladas de carne procedente de U ruguay,"
Publicado nos jornaiS de Montevidéu. Fixem os Senadores a data: 10 de
janeiro.
Esta notícia, de La Maiiana, foi reproduzida, na íntegra, pelo Jornal do
Commércio, em sua edição de 19 de janeiro. Tenho em mãos a pãg. do Jornal
do Commércio, q_ue exibo ao Senado .. É a reprodução da notícia, apenas traduzida para o português.
O Correio do Povo Rural, de 22 do mesmo nlês de janeiro, não transcreve
a notícia de La- Mafiana, mas a resuine e comenta. Sob o título "'Importacões", o Carreiro do Povo Rural. de 22 de janeiro, diz o seguínte:
Importações
Quase ao mesmo tempo que o ministro Amaury Stâbile anunciava que somente seriam autorizadas importações de carne do Uruguai pela CACEX, depois de ouvido o Ministério da Agricultura, C
que estas carnes entrariam no País em regime de "drawback" só no
período de entressafra. os jornais uruguaios faziam manchete de
uma recente a-utorização da CACEX de importar 15 mil toneladas
do vizinho país. O jornal La Maflana em sua edição do dia lO colocou em manchete "Brasil autorizóla compra de 15 mil tons de carne
uruguaya)O e faz comentários- sobre a decisão e a posição dos produtores rioRgrandenses em todas as últimas reuniões e que realizaram,
em· que se mostraram contrários à continuidade desta política."
Transcreve o jornal de Porto Alegre aquele subtítulo a que hã pouco li,
de La Mafíana. E adiante:
A nota diz que a possibilidade de suspensão, parte das pressões
que os produtores estão faZendo para que cessem as compras no Ex--terior, pois no ano passado foram adquiridas 60 mil toneladas de
carne do Uruguai. quase a mesma quantidade de excedentes existentes -de carne do Rio Giã.ride do Sul. Mostra ainda a posição dos produtores que tiveram seus insllmos aumentados em mais de 100%, enquanto que o preço do boi foi reajustado em 40%."
••A mesma nota mostra a posição adotada pelo ministro Stábile
e, segundo se depreende os próprios uruguaios aguardam uma modificação na política adotada o ano passado. possivelmente o maior
rigorismo no controle das compras de carne.
De qualquer forma, como atê agora, oficialmente, não há uma
manifestação clara da CA_CEX, e como esta já conhecia há muitos
meses a posição dos produtores gaúchos, a liberação destas 15 mil
toneladas, destoa com o anúndO do Ministério da Agricultura."
Não preciso dizer ao Senado que a divulgação dessa notícia causou profunda irritaçãõ entre os produtores rio-grandenses; que mostrando desejo de
falar ao Presidente da República, tornaram público que não queriam falar
com os Ministros do Planejamento e da Agricultura; que não queriam falar
com eles, tal o descrédito em que essas autoridades caíram no seio da comunidade de produtores, de criadores no Rio Grande do Sul.
Ainda em janeiro, o jOrnal Zero Hora, de Porto Alegre, divulgava uma
entrevista do consultor da nova diretoria da FARSUL, Sr. Severo Cõii-êã de
Barros Neto, na qual a importação de carne é uma das questões examinadas.
E nessa entrevista-ele diz que "a sitmição é muito pior do que se imaginã."
Tenho em mãOs, Sr. Presidente, a entrevista do Sr. Severo Corrêa de Barros. Sabem os río:..grandenses que se trata de uma pessoa altamente capacitada em assuntos de carne; e não é por acaso que é o atual consultor, ou um dos
consultores da nova diretoria da F ARSUL.
Ele estampa, Sr. Presidente, um quadro, pelo qual se verifica isto: qUe a
produção das cooperativas do Rio Grande do Sul, do ano de 1981 até outubro, tinha sido de 67 mil toneladas- desprezo os quebrados- 67 mil, 360
toneladas; enquanto que a importação de carne do Uruguai tinha chegado a
66 mil toneladas; o que quer dizer que a impoi"taÇão de carne do Uruguai foi
praticamente- igual -à produÇãO de· 14 cooperativas do Rio Grande do Sul,
donde se vê que não é uma importação ocasional, emergencial, circunstancial, mas se coÍlverteu em uma importaÇão equivalente à carne produzida no
Rio Grande do Sul, por 14 cooperativas, lá estabelecidas.
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E mais, Sr. Presidente, nesta entrevista analisa váffOS'problemas;·maS faz
algumas observações como esta, e os números são os seguintes:
",,, Em 1981, 14 cooperativas do Estado produziram 305 mil
quilos, enquanto a carne importada foi de-315 miL Ao mesm(i teinpo~ os 4 frigoríficOs escabelecidos no Rio Qrande do Sul, e que são
os únicos a ser benefidátios com drawback; abateram somente 114
mil reses até 3o- de setembro do ano passado, e industrializaram e exportaram um total de 23 mil toneladas."
Sob o título "Pecuária Esquecida", o Correto áo Po~·o. de 11 d"e fevereiro
deste ano, public3.va editorial do qual vou dar notícia ao Senado das seguintes passagens:
Em verdade , o pecuarista jamais sabe se vai poder investir em
pastagens, em melhoramentos do rebanho, em cercas, instalaçoes e
eletrificação de sua fazenda, por caUsa daS ViravOltas do catav-ento
ministerial. De repente, muda a política govc;rnamental de preços ou
de créditOs, de importaçõeS e de subsídios, e.os rendimentos, que _se
previam remuneradores, deixam de sê-lo.
O último ano, de 1981, viu clã.rarne-nte um desses ciclos de desa-lento, que seguramente nãO favorecem a Cxpansão nem o progresso
técniCO âo àiaiório gaúcho.
Enquanto isso aContece, pode-se ler-em "Carta de Uruguay",
publicação oficial do governo uruguaio, datada de 3 de fevereiro
corrente, uma nota muito sugestiva:-_ "Brasil es nuestro principal
comprador de cortes cárnicOs", Sob esse título, elucida o folheto
que o Brasil é o principal comprador de carnes uruguaiais, tendo absorvido, no último ano, o percentual de 44,8% das Vendas feitas ao
Exterior. O tõtal das exportações de carnes uruguais, segundo a
mesma fonte oficial, subiu a 139.402 toneladas, gerando um ingresso de divisas de 213.594.000 dólares. Aplicado aquele percentual em
relação às cifras globais, pode-se facilmente concluir ·que o Brasil
importou mais de 61 mil toneladas de carne uruguaia, despendendo
com isso aproximadamente_ 94 milhões de dólares.
As operações de "drawback", que foram, segundo se informou,
o figurino seguido em nossas transações~com a carne uruguaia, terão certamente favorecido exportadores brasileiros, que no país vizinho cohJCaram seus produtos. Entretanto, para o Rio Grande do
Sul. e ...~pecialrnente a sua pecuáría, ülis importações foram altamente desestimulantes, dado que contiveram a justa expansão dos
prcçu,~ d<i .:;trne no mercado interno, mantendo-os num patamar injusto, porque incompatível com os altos CUstOs da produÇãO."Carw de Uruguay'' completa seu suelto_com a informação de
que, desde 1974, eXcetuado apenas o ano de 1976, o Brasil s.e converteu no principal comprador de carne uruguaia, seguido agor_a pelo
Egito e a Comunidade Econômica Euró"l_.,e;a, Enquanto isso, q:dl!_ no
esrp:ecimento a pecuária rio~grandense ...
Há ins1·•ntes, eu chamava a atenção da Casa para a notícia do jornal La
Maiiana, d~· 1 O de ianeiro. Agora, para Carta de Uruguai, publicação oficial
do governo ll(uguaio, de 3 de_ fevereiro. Veja a Casa Coru_o ambas as notícías
'''1mente. E, ao mesmo tempo, como ambas as notícias conte~
se ~sam r·
tam e infiro, it1 a::, sucessivas, reiteradas, crónicas declarações de autoridades
brasileiras..._ __ ::en!ido contrãrio.
Não sei se seria oportuno lembrar, Sr. Presidente, que há mais tempo foi
dito nesta Cãiúi;-por porta-voz do Governo, que a importaÇão de carne do
Uruguai era justificada por motivos de natureza politiCa e não de natureza
e_conómica. Não preciso tirar ilações disso af.
~
,.
O certo é que continua o ingresso de carne uruguaia. O fato é vísível,
porque esta carne vem por terra em caminhões frigoríficos -que-cruzam asestradas do Rio Grande do Sul, de modo que é um fato _visível a olho nu.
Dos jornais de-Brasília-até ;:iqui eU me Setvfdejornais do Rio Grande
do Sul- o <~rnal de Brasília de sábado, 20 de março, noticia que_ o Ministro
da Agricutt
, de Washington, por telex, _S_ÇJ:licitou à CAC~ suspendesse a
emissão de t- .•1~ de importação de carne bovina uruguaia pelo sistema drawback. Segundo a mesma notícia, o- Secretáfio Nacíonal de Abastecimento alegou ainda existirem 300 toneladas a serem importadas, conforme guias emitidas em 1981. Mais uma vez a autoridade brasileira vai dizer, e diz, que a importação é ---,isa de somenos, é coisa menos expressiva, 6 coisa que está ·citcunstanciaiJitente sendo feita, quando essa notícia é desmentida por dois documentos, um da imprensa uruguaia e outro do governo uruguaio: pela
edição de La Afaiiana de 10 de fevereiro e por cafta do Uruguai de 3 de fevereiro.
Ao ler essa explicação, Sr. Presidente, tem·se a impressão de que a importação serir-~ um resíduo de negócios feitos no átio -paSSado. Mas nós já vi-
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mos que, no ano passad-o, a importação cfõ Uruguai foi da ordem de sessenta
e seis mil toneladas, e a produção de quatorze cooperativas do Rio Grande do
Sul, foi de seSsenta e seU! mil toneladas, o que quer dizer que a importaçãoequivale à produção do Rio Gra-nde do Sul.
_O

Sr. José Fragel/i """:"'V. EX• me permite?

O SR. PAULO. BROSSARD -

Pois não.

O Sr. José Fragel/i- No ano passado, se não me engano no mês de outubro, fez-se uma reufl[ãq da pecuária de_ corte de São Paulo, com representantes de_ praticamente todos os Estados do Brasil, inclusive do Rio Grande
d_o Sul. Recordo-me da preocupação, nobre Senador, dos pecuaristas ali reunidos, alegando que nós iríamos ter uma crise no início deste ano-; na venda
de boi, porque calculava-se, à época que iriam passar cerca de trinta mil toneladas de carne de 81 para 82, sem possibilidade de colocação, quer seja no
merCado nacionaf ou fora do País. Agora V. Ex• ilos mostra que só do Uruguai estamos importando sessenta mil-e tantas toneladas de carne, quando todos os pecuaristas_do Brasil estavam profundamente preocupados com a passagem de um estoque de trinta mil toneladas de 81 para 82. h apenas um
ãdendO ao que V. Ex• está, como sempre, brilhantemente, expondo ao Senado.
O SR. PAULO BROSSARD- Mas, nobre Senador Fragelli, dizia-me
há pouco, um deputado por São Paulo, que no comércio de São Paulo é comum, é cotidiano encontrarem-se carnes uruguaias com o invólucro original
em língua espanhola, com os carimbos própriOs da carne vinda do Uruguai
para cã. Isto me disse um deputado da maior respeitabilidade e cujo depoimento, para mim, é absolutamente idóneo, e depoimento que coincide com
aquele prestado pelo Presidente do Sindicato Rural de Bagê, na reunião reali_zada naquela cidade em dezembro do ano passado.
A verdade nua e crua é que continua a importação de carne do Uruguai.
A importação dá lucros largos e fáceis a determinados grupos, grupos poderosos, _e sempre exfste um pretexto para justificar um bom lucro. h notório
que carne uruguaia é vendida in natura no mercado interno e sua industrializaÇão e eventual exportação é apenas pardal. A importação de carne do Uruguai continua a ser feita em detrimento do produtor nacional, que atravessa
uma das suas situações mais difíceiS, segundo pessoas da mais absoluta insuspeição, como o Diretor da Carteira de Crédito Rural do Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, a que há pouco me referi, e de cujas declarações extraí
uma passagem.
Em 1975, negava-se a existência _da irriportação e se fazia a importação.
Priffieiro ela foi negada; depois chegou a ser confessada, dizendo-se inclusive
que a sua inspiração era política e não económica.
Agora, em 1982, repde-se a cena. Jornais uruguaios noticiam as importllções e autoridades brasileiras escamoteiam os fatos, alegando de que se tratam de saldos do ano passado. E é por isfo qtie a gente do Rio Grande do Sul
cada vez mais acredita menos no que diz o Governo.
Agora, um outro aspecto do problema: em janeiro deste ano, o Ministério da Agricultura- não é opinião minha-, em nota oficial, reconhecia o
aume-nto do abate de matrizes que chegaria a 4 milhões e 800 mil neste ano,
ou seja, 40% dos 12 milhões de cabeças a serem abatidas no ano em curso.
Mais ou menos pelos mesmos dias, com diferença de dias, o Presidente
da Feder11:ção da Agricultura do Rio G_rande_~o Sul, Dr. Flores Amaral aludia ao mesmo fato, referia o mesmo fenômeno e dizia:
·• ... temer que o abate de matrizes comece a ser praticado em seguida, no Est<!dO, se não hou,ver uma melhoria nos preços de boi vivo. Os produtores serão levados a se desfazer desses animais ~·
. acentua -·· para poderem atender a seus compromissos financeiros."
Palavras do Dr:. flores- Amaral.
O Sr. ]OS~ -Fragelii _:_V. Ex• me permite? -(Assentimento do orador.)
Apenas um depoimento; gosto de citar fatos. Vou citar o meu caso. Hâ poucos dias, iildo ao meu Estado, estive com meu filho que administra a minha
fazenda e _ele_me mostrou o nosso, que ê o caso- de todos os fazendeiros. Tudo
que se vende de boi -gordo nas fazendas é para atender tão-somente às despesas da fazenda. Eu lhe perguntei: E você, como é que vive? E ele me diSse: Do
descarte de vacas e de novilhas, meu pai.

O SR. PAULO BROSSARD- Está destruindo a matriz, está destruindo a fonte.

O sr: José Fragelli- É. No meu é descarte, quer dizer, aquilo que sobra;
mas eu sei que boa parte, sobretudo dos pequenos e médios fazendeiros, esses
não descartam vacas _e nOvilhas, vendem o que não deveriam vender. Isso é
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verdade e está acontecendo em Mato Grosso. Eu soube que está chegando a
mais ou menos 60% a matança de gado fêmea, no Estado.

O SR. PAULO BROSSARD- Agradeço o aparte do nobre Senador
por Mato Grosso, que dã,' inclusive, depoimento da sua experiênci:f pessoal.
E agradeço, de modo muito especial, porque toca num assunto que jâ tratei,
uma vez, nesta Casa. Disse eu exaütmente que essa política levaria o criador a
esta situação-que, agora, é reconhecida pelo Ministério da Agricultura. Disse
eu, naquela ocasião - lembro-me muito bem - que depois que os rebanhos
tivessem sido dizimados viria, então, o Governo, com favores creditícios, com
programas, no sentido de recuperar aquilo que tinha sido destruído. Lembrome de ter dito isto aqui, desta tribuna, nesta sala. Pois agora é o Ministério da
Agricultura quem o _diz. E o que vou dizer, agora, nãó são palavras minhas,
são palavras do Ministério, contidas em nota do Ministério:
"À semelhança do que aconteceu em ciclos anteriores, particU~
larmente na fase crescente de produção dos anos 1976 e 1977, o prócesso de intensificação do abate de matrizes estâ em marcha, em decorrência da desvalorização que se Observa da categoria de animais
Jovens e da necessidade de descartes técnicos dos exc~dentes acumlllados na recente fase de reconstrução do rebanho interrompido em
1981."
Está na Nota do Ministério da Agricultura:, que continl!-a:

"O MinTsté.rio da Agricultura atribui ao estímulo crediticio
para retenção de matrizes no rebanho um importante instrumento
para evitar o abate excessivo de vacas nesta fase. Este é um mecanismo que poderá ser adotado, em carãter emergencial, ainda este
ano."
Nota do Ministério da Agricultura.
Sirvo-me do texto que foi publicado pelo Jornal do Comércio de 11 de janeiro do ano em curso.
Quer dizer, Sr. Presidente, que ao mesmo tempo em que o País importa
carne do Uruguai- e era para este dado que eu gostaria de chamar a atenção
da Casa - , reconhece que a situação d6 produtor nacional é de tal forma
difícil, que proclama a necessidade de talvez tomar providências no sentido
de financiar a retençãO de matrizes para evitar o -seu abate exagerado. Isto é
feito quando se importa carne do Uruguai, em proporções praticamente equivalentes à produção do Rio" Grande do Sul, no ano passado.
De modo, Sr. Presidente, que eu acho que uma das duas medidas não está certa. Ou não deveria ser feita a importação nos moldes e nas quantidades
que tem sido feita, ou então rião se justificaria O financiamento das matrizes
em caráter emergencial e exCepcional, para evitar- diz a nota do Miriistério
da Agricultura - o abate excessivo de vacas.

O Sr. Agenor Maria -

V. Ex• permite Um aparte?

O.Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD- Entre o Rio Grande do Norte e o Cearã
eu sei que a- Casa vai ouvrr duas linguagens.
O Sr. José Lins -

Vamos homenagear o Rio Grande do Norte.

O Sr. Agenor Maria -Senador Paulo Brossard, essa importação drawback, na minha concepção, é uma importação fajuta, porque não tem significado o Uruguai exportar carne para o Brasil, assumindo a responsabilidade
pela aquisição dos subprodutos e derivados dessa mesma carne. O que se passa é alguma manobra diplomática no sentido de, por vias que não entendo
bem como, querer ajudar o Uruguai, porque o que se-vê no Brasil é o seguinte: há mais de dois meses que há excesso de carne e não há por que se entender
uma importação drawback. Nossa indústria tem matéria.:p:fima fra-nCa pira
industrializar. Esse descalabro, essa marginalização do pecuarísta criou essa
situação insustentável. É certo que, hoje, no Brasil a matriZ viva vale menos
que a matriz morta, ou seja, a vaca morta, hoje, vale mais que a viva. Partindo daí, chegamos à seguinte in~aga~ào:_<;~m~poderemos desenvolver essa
pecuária, dada essa realidade? Com estas palavras, cumprimento V. Ex• pelo_
discurso que fai tão brilhantemente e tão oportunamente. Muito obrigado a
V. Ex•

O SR. PAULO BROSSARD --Agradeço o aparte do nobre representante do Rio Grande do Norte e agora q~:~ero ter o prazer de_ouvir o representante cearense~
O Sr. José Lins- Agradeço a V. Ex•; é uma honra. Senador Paulo Brossard, há dois problemas ligados à pecuária e que certamente se ínter- relacionam. Um é o relativo à reconstituição dos rebanhos e ao crescimento
da produção. Quanto aos 10VeStíineiJ.tóS~j,-ara esseS. fiOs, devemos convir que o
GOverno introduziu sérias restrições ultimamente, na área do crêdito. Houve,

aliâs, muita reclamação por parte dos criadores. Acredito que, salvo para o
Estado de Goiás e talvez um. pouco para Mato Grosso, em que houve pequenos créditos destinados a investirileriioS, o Pais todo tem reclamado. O outro
problema diz resPeito ~ questão do mercado internaciOnal. Nós tanto compramos carne como vendemos a outros países. Uma importação de 66 mil to~
neladas de carne do Uruguai, em regime de drawback, representaria uma entrada efetiva de 31 mil toneladas.~ Isso talvez não representa senão cerca de 1 a
2% da produção nacioáal. Em termos de Rio Grande do Sul, certamente, isso
pode trazer algum problema, de modo que V. Ex• tem razão de reclama~. Infelizrriente, -porém, nObre Senador, a questão do mercado sazonal de alguOs
dos nossos produtos como, por exemplo, a carne, o alho e a cebola que, de
quando em vez importamos com alguns problemas, para os produtores nacionais, só serão resolvidos quando dispusermos de recursos para uma ampla
estocagem de regularização dq mercado. V~ Ex• tem ra~ão. Nesse sentido o
problema existe e é importante.

O SR. PAULO BROSSARD -Sou grato ao aparte do nobre Senador
que, corn:o disse, por antecipação, seria diferente do aparte do Senador pelo
Rio Grande do Norte.
O Sr. José Uns- Talvez não seja ião brilhante quanto o do meu colega
do Rio Grande do Norte, mas é o que penso.

O SR. PAULO BROSSARD- Não se trata de brilhos, pois brilho é o
que não falta a V. Ex• As experiências é qUe são diferentes. h que V. Ex• teve
a felicidade, até chegar a esta Casa, de s~r dirigente de grandes órgãos públicos, importantes órgãos públicos, o que lhes deu a valiosa contribuição do
seu talento, ao passo que o nobre Senador pelo Rio Grande do Norte tem o
encargo de dirigir urna pequena fazenda, lá em Currais-Novos- um pouco
diferente. De modo que as experiências são diferentes.
O Sr. José Llns -

-~xperiências

complementares, certamente.

O SR. PAULO BROSSARD- Mas, nobre Senador, eu gostaria de fazer umas q!Jservações. V. Ex• fal_ou nos investimentos e na comercialização
externa. Realmente, são dois problemas inteiramente distintos.
V. Ex•-disse que, em matéria de investimentos, salvo determinados seteies_, e limítados selares de" Gcilâs·...

O Sr. José- Lüis -

E se -não ine -enganO JVIato Grosso.

O SR. PAULO BROSSARD- ... e Mato Grosso, que teriam sido contemplados, teria havido corte substancial e esse corte provocado, naturalmen·
te, reações compreensiveis. É verdade.
O Sr. José Lins- Em volume muito pequeno.
O SR. PAULO BROSSARD- Agora, o que me parece, nobres Sena-

dores, ê que-os iitvestimeritos não- devem correr Permanentemente e indefinidamente com recursos oficiais.
O Sr. JoSé Lins - É verdade.
O SR. PAULO BROSSARD- Digo com toda a clareza. Mas também
digo que para que isso não aconteça, e me parece que o ideal é que isso não

acontecesse, senão ocasionalmente, era preciso que o produtor. tivesse uma
remuneração que lhe permitisse fazer investimeiitos. Aí é que estâ; é um círculo vicioso. O produtor não faz itlvestíinentóS, olx"melhor, tem de recorrer ao
crédito oficiai para fazer inVestimentos porque ele não tem poupança bastante para fazê-lo. E vive permanentemente nesse círculo vicioso. Chega a este
ponto.
O Sr. José Fragelli- Nem segurança de vendas.

O Sr. José Lins- O que, certamente, depende de regulação de mercado
e, portanto, de um sistema de estocagem.

O SR. PAULO BROSSARD ...:. Quando viajo, nobre Senador- e eu
sempre que posso viajo- procuro ver a zona rural dos países em que viajá.
Desde a primeira vez que fui à Alemanha, -a corivite de seu governo, eu era deputado estadual, fiz isso.
O Sr. José Lins- V. EX• é um estudioso.
O SR. PAULO BROSSARD- Aliás a organízação que me convidara

não entendia o meu interesse, -porque segundo os meus títulos apresentavam
eu era deputado estadual, advogado, professor universitário; e queria ver lavouras, queria ver granjas._ ~ntão, eu tinha de e?(plicar ql,l,e eu era deputado,
no Rio Grande do Sul cuja economia é muito li8ada aos problemas rurais e
_que gostaria de ver com os meus olhos e não apenas com os olhos dos outros,
pelos quais vemos através das leituras; eu queria ver com os meus olhos o que
lá se fazia.
- Ainda no ano passado, visitei outra vez a Alemanha Ocidental. Numa
tarde de domingo, passei nos Alpes da Baviera, visitando uma granja, e con-
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versei demoradamente com um casal; por sinal, a família estâ fiXada naquele
local, desde mil trezentos e pouco!
De modo que indago muito sobre os preços, sobre os custos, sobre o que
sobra, afinal de contas, daquele trabalho. E o que verifico, nObre Senador, é
que o criador europeu, tem ônus -lá, V. Ex• sabe nada é barato- mas ele
tem resultado positivo, seguro, no fim do ano.
Então, vivemos-nós atrâs dos recursos oficiaiS, dos juros ditos subsidiados., vivemos atrás do Banco do Brasil, exatamente, porque ao criador brasileiro- e digo brasileiro, porque conheço a situaÇão-do Rio Grande do Sul e
acho--que posso generalizar- e ao agricultor brasileiro, nã·o se pefmite aquela poupança, que representa a remuneração do seu trabalho inclusive, e qUe
dispensaria- -essas permanentes, sistemáticas, reiteraâãs passagens pelo-s institutos oficiais de crédito. Aí é que está - me parece qtié eStá - a raiz do
problema.
Quero- dizer que sou um apologista- do Banco do Brasil. Não é de hoje
que, nesta Casa e fora del_a, tenho me referido nos termos mais elogiosos em
relação a essa instituição ófic1al, que tenho eu, para mim, como das melhores
do País.

O Sr. José Lins -

lõ verdade.

'

- '

~

O SR. PAULO BROSSARD- Mas o fato é que quanto mais.illvestimento faz o produtor, seja ele agricultor, seja ele pecuarista, mas ele fica preso -ao Banco, porque é uma coisa atrâs da outra. E ele quanto mais inVeste,
mas deve.
Agora, então, chegamos à situação conhecida de juros que deixaram de
ser os chamados juros subsidiados- este é outro aspecto que gostaria de to~
car, ainda que de passagem, no final do meu discurso- e que eStã criando situações de extrema dificuldade para o produtor rural.
O Sr. Agenor Maria -

Permite V. Ex•

O SR. PAULO BROSSARD -

um

aparte?

Pois não.

O Sr. Agenor M arfa-Nobre Senador Paulo Brossard, fico muito grato.
Mas este ê o País das contradições e dos paradoxos. Veja bem V. Ext-: no meu
Nordeste, na minha fazenda, vendo urna vaca com 200 quilos pelo mesmo
preço que vendo um boi de 200 quHos. Quer dizer, se eu apurar no boi de 200
quilos, digamos, Cr$ 60.000,00- a Cr$ 30,00 o quilo- vou vender a vaca
de 200 quilos por 60.000,00. Em Mato Grosso do Sul e em Goiâs, a vaca de
200 quilos, por incrível que pareça, vale Cr$ 15.000,00 a menos que o boi.
O

Sr~

Josi Lins -
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O Sr. Agenor Maria- Não entendo; no meu Nordeste_a vacagor<fa tem
o preço do boi gordo. Em Mato Grosso do Sul, se o boi gordo estiver valendo
dois mil e duzentos cruzeiros a arroba e o_ boi tiver;- digamos, vinte arrobas,
são quarenta e quatro mil cruzeiros; Mas aquela vaca, tendo as mesmas vinte
arrobas, só dá para vender por trinta- perde quatorze mil cruzeiros. Por que
é que o marchante de corda, na minha área, consegue fazer na vaca o inesmo
que ele faz no boi e o frigorífico, aqui, no Sul 1 não consegue fazer? Por quê?
O Sr. Benedito Ferreira- Porque a carne da vaca ê velha e, por isso, vale
menos.
O Sr. AgenOr- Maria pelo Governo.

Isso é roubo de frigorífico, e rciiiOo--aprova_do

O Sr. Benedito Ferreira -

O Sr. Benedito Ferreira - Se V. Ex• me permitisse, eu chegaria à tipifi:.
cação de carcaça. Eu diria mais, diria que o ludibrio que existe em relação ao
consumidor neste País, sobretudo no que diz respeitO à carne, leva às raias do
hil3:riante. Há poucos dias, tive a oportunidade, para honra e glória minha
de, na terra _çie V.Ex•, na Universidade de Porto Alegre, participar de um
simpósio, no qual pude mOstrãr para- Os 'presentes, numa modesta palestra
que ali proferi, que na realidade, hoje, o criador que leva quatro anos de sofrimento e risco para produzir um boi, fica do total do preço final, pago pelo
consumidor, para si, ele que gastou de 4 a 5 anos para produzir este boi, uma
V!2 que um ano _na barriga da mãe e 3 ou 4 no_ pasto, ele correndo esse tempo
todo de risco, só percebe 48% do total_ do preço final pago pelo consumidor.
Ainda mais ...
O-SR. PAULO BROSSARD -Se me permite"?

O Sr. BeneditO Ferreira -

Pois não.

O SR. PAULO BROSSARD- Lembraria que em cada cem bois, que o
produtor entrega ria cooperativa "oU no· frigorífico, vinte pertencem ao Estado
e à União.
O Sr. Benedito Ferreira- E o ICM, o FUNRURAL. V. Ex' vai por aí e
chegará...

O SR. PAULO BROSSARD preço de oitenta.

Não é nada disso.

O SR._ PAULO BROSSARD- Pelo que eu sei, as coisas no Nordeste
são diferentes das coisas do SuL Mas, pelo que também eu sei, ou segundo os
entendidos, o que acontece é o seguinte: é que a produtividade no novilho é
superior ao rendimento, corno se diz pelo menos lá, no Rio Grand(:, ao rendimento da vaca que, normalmente, não é animal novo como é _o novilho.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite uma observação? Eü fui citado como dono de frigorífico.

O SR. PAULO BROS"SARD-'" Sr. Presidente, eu estou, a esta altura,
com um pouco de receio de que se transforme o debate parlamentar em um
debate ...
Particular.

O SR. PAULO BROSSARD - Eu ia dizer outra çpisa ...
O problema, Sr. Presidente, no meu modo de ver, não é este. É que o
consumidor paga o mesmo preço, seja de boi ou seja de vaca, seja de um novi-

O produtor fabrica cem para obter o

O Sr. Benedito Ferreira- Perfeito. No episódio da vaca, para que não
pairem dúvidas- nem precisaria eSClarecer porque é muito elucidativo o discurso de V. Ex•- a começar pelo couro existe uma diferença, pois o couro de
uma vaca não se presta, no caso dos curtumes, senão para produzir sola. Então ele Vale menos de um terço do preço de um couro de boi, que atinge hbje
dois mil e quatrocentos cruzeiros. Percebe-se que, só aí, jã se vai uma diferença de cento e cinqUenta cruzeiro_s por arroba em relação ao preço do boi.
DepoiS, vem o rendimento: Urit boi dâ cinqüenta e quatro por cento em relaçã_Õ_ ao peso viVO que ele dá de -carcaça.

O SR. PAULO BROSSARD -

Sendo bom.

O Sr. Benedito Ferreira- Eu estou falando de boi de Goiás. O .nosso _boi
-dã cinqUenta e quatro por cento; a vaca dificilmente dã mais de 47%, sabe V.

Ex' Por aí, chegaríamos ao ludibrio que é tão comum no varejo; vende-secarne de vaca ou de boi velho, ou de marruco, como se fosse carne de bovino.
O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex• tem toda razão, Eu jã vi carne
saindo do estabelecinlentá de V. Çx•, em Goiâs,_ que apresentada aqui, pareceu ser carne de Bagé. (Risos.)
O Sr. Benedito Ferreira -

Carne de Bagé!

O SR. PAULO BROSSARD -

O Sr. Agenor Afaria- V. Ex• fala assim porque é dono de frigorífico.
No Nordeste a vaca tem o mesmo preço do boi, pelo menos no Nordeste,
na minha área. Eu vendo gado todo ano e nunca ve_ndi uma vaca um centavo
a menos que o boi; nunca vendi. Lá, o marchante de corda consegue apurar o
dinhefro que o frígodfico; aqUi, -no Sul, não cons_egue apurar.

O Sr. Benedito Ferreira -

lho precoce, um animal de dois anos, criado em pastagem especial, plantada,
semeada, adubada, ou seja, de boi manso, o boi de trabalho, o boi que puxa
arado, o boi que puxa carreta, é o boi _que puxa mariposa, e, por isso mesmo,
tem uma carne que não pode ser comparada com a carne tenra de um animal
de dois anos, criado em regime eSpecial de alimentação. Não existe nO Brasil
ainda o que existe em outrOs paíSeS, a chãinada tipificaÇão da carne. Não é assim, nobre Sel"!ador Benedito Ferreira?

Vou concluir, Sr. Presidente, ...

ÇJ S[.___B~nedito_f'erreira- V. Ex• conclui e depois eu voltarei a
-o Sr. Humberto Lucena - V.Ex' me permite?
O SR. PAULO BROSSARD -

fala~.

Pois não.

O Sr. Hwnf?frtoLucena- V. Ex•, como sempre, honra a tribuna do Senado, discorrendo sobre- assunto de alto interesse nacional. O seu discurso
desmente totalmente uma entrevista do Sr. _Ministro da Agricultura, que a
imprensa de hoje divulga, segundo a qual, este ano, o Brasil não importaria
alimentos.

O SR. PAULO BROSSARD- Salvo o trigo.

O Sr. Humberto Lucena -

Salvo o trigo. S. Ex.- adiantava, tambêm,
quanto às exportações, que elas seriam feitas somente depois de regulado o
mercado, se houvesse excedentes. Mas V. Ex• está provando que as palavras
do Mini~tro Stábile estão muito -longe _da realidade dos fatos.
O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador, semana passada o Ministro Stábile, de Washington, telegrafava à CACEX, pedindo que não fossem expedidas guias de importação de carne do Uruguai. E a versão das auto·
ridades que autorizam as exportações é de que se tratava de um saldo do ano
passado, de apenas 300 toneladas; no entanto, li aqui, e chamei atenção para
as__datas,jornaís uruguaios de janeirO e fevereiro dão notícias diferentes, além
do testemunho dos rio-grandenses que vêem com seus olhos os caminhões
cruzando as estradas com carne uruguaia.
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Queira Deus que tal não aconteça, mas chegará o dia -em que esses_caritinhões, carregando carne uruguaia, serão iriterceptidos nas C$tradas e serão
abertos e a carne vai ser tirada dos carninh_ões e distribuída a quem quiser. E
só_aí, então, o Uoverno Federal vai acordar, porque só depois que os sojiCultores rio-grandenses colocara1:11 as mâqu1rias nas ruas foi que o_ Goverrio acoidou para a realidade. Pouc_o_ valeram as intervenções havidas nesta Casa do
Congresso. Foi preCiso que as mâquinas trancassem as ruas e as estradas para
que o Governo resolvesse voltar atrãs naquele confisco ilegal e abusivo sobre
o preço da soja:.
O Sr. Humberto Lucena -

É- verdade.

O SR. PAULO BROSSARD ....:. Prossigo, Sr. Presidente, chamando a
atenção para este aspecto, que ine parece de particular importândi, relativo
ao abate indiscriminado de matrizes. O fato é de tal natureza que agora o Ministro da Agricultura jã falava na possibilid<ide de Ser aáotado _um fiilandamento para a retenção de matrizes e o rrobre Senador por Goiãs aludia a uma
reunião do Conselho Monetário Nacional, recentemente realizada,-que teria
afinal ado ta do esta providência. E é verdade. O Ministro Stábile, há coisa de
uma semana, falando em Porto Alegre, na inaugu.ração do novo prédio da
FARSUL- no dia 10 d_e m_arço para ser preciso- dava notícias de que o
Governo concederia um financiamento de 10 milhões para a retenção de matrizes e que o Banco do Brasil, com a mesma finalidade, faria financiamento
também da ordem de 10 bilhões.

O Sr. José Lins - QUinze bilhões.
O SR. PAULO BROSSARD- Falou em 10.

O Sr. Benedito Ferreira --Vinte e Cinco bilhões.
O SR. PAULO BROSSARD- Eiltãó seriam 25 bilhões. Vinte e cincó·
bilhões! __ O nobre representante de Goiás disse que essa ê_ uma medída sem
precedentes. Sempre entendi que essa seria uma boa medida, exatamente porw
que entendo que a conservação das fontes do rebanho é de importância capital. Não se pode destruir;-nuiTia época desfavOfável, aquilo que Custa tanto a
fazer. :t: preciso conservar fundamentalmente o ventre, o que produz.
Eu perguntaria ao nobre Senador a que preço será feito esse financiamento'?
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• indaga o preÇO dos- juros?

O SR. PAULO BROSSARD
O Sr. Benedito Ferreifa -

~

S1m.

45%. correspondendo ...

O SR. PAULO BROSSARD- Com mais PROAGRO.
O Sr. Benedito Ferrt'ira -

Não, não há ?ROAGRO.

O SR. PAULO BROSSARD - 45% líquido, nem mais nem menos.
O Sr. Benedito Ferreira -
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Quer dizer, o fato existe, o fenômeno está- ocorrendo!

O Sr. José Lins - V. E!'' me permite'! (Asserttimento do orador.) Nobre Senador Paulo Brossard, este assunto é, realmente, da maior importância. A qUestão de juro é, Para ilós, crucial. F~to importante é que todo O
juro dispensado pelos órgãos federaiS, ao setor agropecuârio, é juro subsidia~
do. A agricultura...
-- O SR. PAULO BROSSARD- Eu, a esse respeito, já manifestei a minha discordâncía.

O Sr. José Lins- Mas V. Ex• há de convir que, tomando o Governo recursos do público, por empréstimo a 80 ou 90% e eriiprestando a 35 e 45% ...
O SR. PAULO BROSSARD Ceará, ...
O Sr. José Lins -

Perdão, perdão, nobre Senadar pelo

Não me refiro a invCSthnentos, mas a custeiO...

O SR. PAULO BROSSARD - ... os depósitos compulsórios recolhidos, - por isto mesmo que compulsórios - obrigatoriamente ao Banco
central, os depósitoS compulsórios não cuStam -isso. Durante muito tempo
não custavam nada; o custo era zero; hoje, não sei se custa alguma coisa.
O Sr. José Lins- V. Ex• se·engana. Os depósitos compulsóriOs representam apenas uma parte ...

O SR.PAULO BROSSARD- Então, não se pode falar em juros subsidiados.
· ·
· ·
O 'sr.--José Lins- O de?ósíto comj:rlifs6río rC:pTesei:ti3 apenas uma púte
dos recursos aplicados na agropecuãria. Feita uma composição de custos, os
empréstimos do Banco do Brasil são- altamente subsidiados. Todos sabemos
disso. O custo, ao produtor, em termos de juros, é subsidiado, de vez que te~
mos uma inflação de _cerca de 100%. V. Ex' porém levanta outro problema
sério que é o da descapitatlzação do produto"r, que se manifesta não apenas
no âmbito da agropecuária. Hoje há um amplo movimento nas classes produtoras, inclusive na indústria, no _sentidO. de cOnseguir alguma medida para a
··
·
capitalização das empresas privadas.

O SR. PAULO BROSSARD:.... Em compensação, os Jornais de ontem
ainda davam notícia a respeito dos bancos. Os_ bancos, no ano de 1981,
dobra"ram o seu capital líquido, depois de-tOdas as deduções possíveis e imagináveis.

-o ·sr:- José Llris- V. Exi tem raZão~
O SR. PAULO BROSSARD- Não é que eu seja hostil aos bancos, mas
é que acho iníquo que s6 os ·bancos consig3.m isso~ porqUe se os bancos conse~
gllissem, se o agricultor conseguisse, muito bem, então, seria- digamos-assim- um bom ano. Mas acontece que, nesta catástrofe universal, existe esta
institu-ição agraç:íada por obia de DeuS, --ou do diabo.
-

45%.

O SR. PAULO BROSSARD- Eu lembraria que financiar matrizes,
nesta época, a juros de 45% é um risco para quein tomi o empréStimo.
O Sr. Benedito Ferreira- Considerando o-Preço do beZerro, V. Ex• está
coberto de ruzão.
O sr. José Tins - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD- 1'. aquilo que eu dizia hâ pouco, nobre
Senador. Quanto mais -invesririlento faz, rilais devendo fica aquele que investe. Toma agora o ernprêstímo a -45%; se não houver uma rnudailça, se a situação persistir- cOmo vem de dois anos para Câ, ele, na melhor das hipóteses,
trocaria de dinheiro.
O Sr. Benedito Ferreira - De oito anos para câ, Ex•

O SR. PAULO BROSSARD- Fico nos últimos dois anos. Na melhor
das hipóteses, o tomador do_ empréstimo não perderia dinheiro, digo, na melhor das hipóteses, acho que perderia.
De modo que, com o maior respeito- às boas intençõeS daqueles que tomaram essa decisão, ou eu muito enganado estou ou a providência não é uma
boa providência, levando em consideração, especíalmente, o que diz o próprio Ministério na nota oficial a que fiz referência e-da qual eu extraí duas ou
três passagens. É nota oficial, na qual o Ministério fala no processo de intensificação de abate de matrizes que está em marcha. Palavras do Ministério,
não são minhas.
O Sr, Benedito Ferreira - Para coibir, não é isso?
O SR. PAULO BROSSARD-

••o Ministério da Agricultura atribui o estímulo creditícío para
retenção de matrizes, no rebanho, importante ins(rU.mento para evitar o abate excessivo de vacas nesta fase ... "

O Sr. José Lins- Peço licença a V. Ex• Este assunto é tão importante
que_ eu gostaria de comentar um pouco mais a respeito. V. Ex• tem razão, os
bancos privados estão ganhando muito dinheíro. O prOduto do setor financeíro representa apenas cerca de 8 a 9% do produto nacional. Mas é preciso
notar que os juros, em termos gerais, são parte ditados por instituições priva~
das e parte por instituições oficia-is. Or'a, em- razão disSo,_ -os_ daçios estão aí
para demonstrar que, em m~dia, o c_;usto do dinheiro como um todO ãinda é
subsidiado. Chegamos a conclusão de que o maíor vilão chama-se inflação. A
inflação teril penalizado a empresa privada, apesar dos custos subsidiados dos
juros para alguns seto"reS. Ela nos impede a manter-os preços ao consumidor,
muitas vezes sem o conseguir. Isso porém redunda em penalização ao produtor. H à um círculo vicioso, difícil de quebrar. O ideal seria encontrar uma fór~
mula de se capitalizar as empresas, para que elas não dependessem tanto do
dinheiro emprestado, porque enquanto elas trabalharem com 70, 80, 90% e os
pequenos até -com 100% de recUrsos de" terceirOs, não -poderão se manter.

O SR. PAULO BROSSAR.b- Não hã processo económico que resista.
Muito antes de os juros terem chegados a estas formas alarmantes, despudoradas que atingiram já pelo exame do_s balanços- e não eram de empresas
pequenas, não, eram até de grandes empresas os custos financeiros representavam a pàrcela que mais pesava ...
O Sr. José Lins- V. Ex' tem toda razão.
O SR. PAULO BROSSARD - ... no balanço dessas empresas. O salário, a mâtéria-prima ficavam lá embaixo, eram bs custos financeiros que
oneravam tremendamente a empresa; isso quando os juros não tinham chegado a este mar alto a que chegaram.

O Sr. JoséLiizs- V. Ex• tem razão e era esse ponto que eu queria levantar, ponto que_se enquadra no contexto do discurso de V. Ex•
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O SR. PAULO BROSSARD - Eu teria muito gosto em discutir esse
problema, mas, realmente, não é possível até porque o meu tempo já está por
se findar.
O Sr. José Lins- V. Ex• nos dâ muito prazer e, se a Mesa puder dar-lhe

mais algum tempo, nós o ouviremos com o maior encantamento.

O SR. PAULO BROSSARD- Realmente, seria este um outro problema e só ele capaz de absorver não um discurso e não apenas uma tarde, mas
uma sessão -inteira de trabalhos, tal as suas dimensões, a su-a complexidade, a
sua importância e o gigantismo qU:e ele foi tomando e hoje tomouA
Ao mesmo tempo em que o Estado se tomou de poderes absolutos, sobre _
tudo e sobre todos, a come.çar pela economia, foi eX.atamente aí, quando o
poder podia tudo, que a taxa da inflaçãO- disparoU com a velocidade de um
cometa.
Mas, isto é outro_ tema que, realmente, não era minha iii tenção tratar_ e
nem poderia fazê-lo agora, nesta altura.
O Sr. Dirceu Cardoso ~ Perm_ite V. Ex~ um aparte?
O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um ap-arte?
O SR. PAULO BROSSARD- Estou~encerrat1do, Sr. Presidente, mas,
antes de fazê-lo, ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso e a seguir o Senador
José Fragelli, para terminar as mfrihas consideraç_ões.
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador, V. Ex•, corno sempre, estã fazendo urna anãlise percuciente e profunda da situação nacional. Não estã trazendo ao conhecimento da Casa um_ diagnóstico; V. Ex• estã denunciando
uma diátese da situaÇão da pecuãria brasileira em todas as unidades federativas. O que estã ocorrendo no Rio Grande do Sul estã ocorrendo em Mato
Grosso, ·em São Paulo, em Minas, no EspíritO Santo, no Nordeste inteiro. A
morte contínua e freqUente das matrizes do nOsso rebanhO Vai trazer dificuldades profundas, amanhã.
O SR. PAULO BROSSARD- E isto vai-terum--ciisfo muito alto.
O Sr. Dirc_eu Cardoso_- Exatãrnente. Vou_simplificar isso numa frase
que nós usamos lã no nosSo Estado: .. Aqueles que mungem a vaca e não lhe
dão feno, prímeiro perdem o leite, depoiS, perdem a vaca".

O SR. PAULO BROSSARD- Mutatís mutandís, esta é a situação.
O Sr. Dirceu Cardoso - O Brasil jã está perdendo suas vacas.
O SR. PAULO BROSSARD- Vou encerrar, Sr. Presidente, mas antes
de fazê-lo quero ter o prazer de ouvir o nobre_ Senador José Fragelli.
O Sr. José Fragelli- Nobre Senador, quero apenas apresentar fatos,
porque raciocínio e argumentos ninguém tem melhor do que V. Ex• O custeio
para pecuária, a que se referiu o nobre Líder da M_aioria, é mais- fõrmal ou,
talvez, fictício do que reaL Temos ido à procura- digo nós, numerosos pecuaristas - de financiamentos de custeio e Quando chegaino-s ao banco ouvimos assim: .. é verdade, estamos autorizados a fazer o custeio, mas i:tão temos
os recursos". Segundo, acabo de receber um telefonema de Maracaju, um dos
grandes municípios pecuaristas, dizendo-me que -em contratos assinados Ôo
ano passado pelo Banco do Brasil, foi entregue a primeira parcela e, este ano,
o banco alega não ter dinheiro e não estã cumpri~do os contratos assinados.
Eu pergunto: Que custeío é este'? E, no Banco do Brasil, realmente_, fui informado, de boa fonte, que não há recursos, que o esforço vaf ser feito para o
cumprimento dos contratos assinados. Depois desses, ninguém sabe quando
poderá haver custeio. Estou relatando fatos a__V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD- E esses fatos são tanto mais graves, porque não dependem da boa ou mã-vontade do Banco do Brasil.
O Sr. José Fragelli - Perfeito. Não acuso a institUiÇão.
O SR. PAULO BROSSARD - A demanda é tão grande, em conseqUência do empobrecimento do produtor rural, que não hâ dinheiro que chegue para atender a essa demanda. Isso é que me parece particularmente sério.
Ê que a demanda é cada vez maior, porque cada vez maíor é o empobrecimento do produtor rural e sua carência de recursos. E há determinadas despesas que ele tem de fazer mesmo que não queira. O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD - Pois não.
O Sr. José Lins - O crédito subsidiado é, realmente, uma dificuldade
grande para a economia do País. V. Ex• chamou a atenção para o alto volume
dos recursos de emprêstimos que as empresas estão utilizando. Eu- diria principalmente no-setor primârio; No caso do custeio, que o Governo chega a financiar atê 100% da produção. Ora, como eSse jurO é subsidiado, e altamente
subsidiado, certamente que alguém vai pagar- eSSe-Subsídio. Mas, na medida
em que as empresas~··

O- Sr. José Fragelli -

sábado 27 753

Para a pecuãria, rtão.

(/sr. José Lins- Para a pecuâ~ia, também, exceto para investimentos.
O Sr. José Fragelli - Para custeio não hã dinheiro; acabo de dizer que
não há dinheiro para custeio. Os jornais dizem que o Banco do Brasil farã fi.
nanciamento de CUsteio. V. Ex• vai à agêricia e não recebe o dinheiro, nem de
contratos assinados; acabei de dizer: nem de contratos assinados.
O Sr. José Lins- Faço a ressalva. No momento, realmente, estã haven~
do dificuldade para custeio.
O SR. PAULO BROSSARD - Então, não hã motivo para controvérSiã..

o Sr. Jo;é Li~$- Mas Põr qllê? POrque o Governo tenta, como v~ Ex•
sabe, reduzir a participação _dos emprestados. Isto é, se o custo ao produtor é
dC 100, o_ Qo'{ernO, ao invés- de effipie5i3r 100, tende a -einjJfeStai: -50 _ou -60..
Assim, ele poderia estender Qatendimento~ outros. NQ.entanto, o que se dá é
que os produtores desejam que esse percentual seja ainda maior.
~

OSR. PAULO BROSSARD- Eu não diria que os produtores desejam;

eu diri'a que os prodUtores riCcessitarll -e aCé qUe estã a àificuldade.
O Sr. José Lins- Tem razão
das empresas.

~

y_. _Ex_•--~ Ul'IJ problerp.a de descapitalização

O SR. PAULO BROSSARD - E vou continuar, para encerrar ...
O Sr. Roberto Saturnino - Permite V~ Ex• um aparte?
U SR. PAULO BROSSARD - Pois não.

O Sr. Roberto Saturnino- Custa-me muito interrompei" o magnifico discurso de V. Ex•, mas eu pediria licença só para lembrar que. ao ouvir esse de~
bate em torno da existência ou -não de recursos, da possibilidade ou não de
elevar-se o subsídio ao produtor rural por parte do Banco do Brasil, lembrome de ter lido, ontem, ou_ anteontem, a incrível, a inacreditável notícia de que
o Banco do Brasil, no ano passado, honrou avais de pessoas jurídicas e pessoas físicas, num valor de 5 bilhões de dólares. mais de 700 bilhões de cruzeiros ...

O SR. PAULO BROSSARD- Ah, mas aí é que estã, nobre Senador.
O Sr. Roberto Saturnino - ... e contabilizando esses avais a juros relativamente baixos e estimularido, por conSegulnté," a-inadimplência. Quer dizer,
o Banco do Brasil, provavelmente, continuarâ honrando avais de empréstimos a órgãos públicos, a que critérios, ninguém sabe ...
O SR:~1'AULO BROSSARD - Dinheiro há, recursos há!
O Sr. RobeitO Satufnino :._ h uma questão de orientação, de destinação ...
~~ O SR. PAULO BROSSARD - É uma questão de honestidade, é uma
questãõ de seríedade ...
O Sr. Roberto Saturnino - Claro.

O BR. PAULO BROSSARD- Agora, quando um banco do Estado,
quando o Banco do Brasil se permite pagar bilhões e bilhões de devedores
inadimplentes, dOs quãis-foi aValista;-pilrece que, quanto a isso, não acontece
nada. Acho que~ talvez, amanhã, se fizerem um inquérito, é capaz de o Procurador da República voltar a ser assassinado. Dependendo do vulto, do prejuí~
zo, pode voltar a ocorrer isso.
O Sr. José Lins- V. Ex• faz uma profunda injustiça ao Banco do Brasil.
O ·SR. PAULO BROSSARD- Não, não é em relação ao Banco do
Brasil; é e_m relação ao Governo.
O Sr. José Lins- O aval nada tem a ver com desembolso de dinheiro. V.
Ex• sabe disso.

O SR.. PAULO BROSSARD- É o caso de repetir o estadista da Paraíba que, quando candidato à Presidênciã. -da República, disse: "Eu sei onde está o dinheiro." Quer dizer, o dinheiro exíste, dinheiro existe no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Eu pediria que V. Ex• concluísse, porque temos mais um orador inscrito.
O SR. PAULO BROSSARD- Vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo
que; sob o título: .. Na matança de fêmeas, o sinal da crise pecuária", o O Estado de S. Paulo, de domingo, 14 de março, publicou alguns informes impor·
tantes:
··só no mês de janeiro, 40_ frigOdficos filiados ao Sindicato do
Frio do Estado de São Paulo abateram 79.826 vacas, 32,76% do total do mês- 243.835 cabeças (em janeiro de 81, o descarte foi de
18,15%. considerado normal)."
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O ano passado, 18%;-ii.este ano, 32%, no mesmo ~ês do ano.
No Rio Grande do Sul, 45% dos abates efetuados_ este ano foram de matrizes; em Mato Grosso do_S_ul, essa taxa foi de 60%; em
Minas, de 55%._ E essa situação, dizem os pecuaristas, é comüm a
todo o- País.
Estes são dados, Sr. Presidente, são dados a retratar.

O Sr. Benedito Ferreira -

Em Goiâs, foi de 73%.

O SR. PAULO BROSSARD - Goiãs, 73%.
Vejam então, estamos com este quadro. Creio que, então, o Rj_o Grande
do Sul estâ com a taxa mais baixa, 45%. Mato Grosso do Sul coro 60%; Minas
Gerais com 55%; Goiás, 73%, socorre-me o eminente Senador.
No ano passado, 27% dos animais abatidos for3.riffêri1eas, dois milhões e
setecentas mil cabeças em nove milhões e novecentos ao todo. Neste ano, a
estimativa do Ministério da Agricultura é que o aba~e atinja a 40%, 4 niilhões
e 800-inil, em 12 milhões. E, pelo que vejo, essa estimativa talVeZ seja supera~
da pelos acontecimentos, talvezt Não quero fazer previsõeS e nCriifeíibõ porque fazê-las. Apenas, limito-me a chamar a _atenção para a gravidade, e diria
mesmo, a universalidade do problema, porque o problema não é do Rio
Grande do Sul e não é de Goiás. Pelo que se viu, é de todo o Pais. Quanto isto
vai custar para o País? Esta, a indagação.
Então, concluo, dizendo que, ao mesmo tempo em que o Governo reconhece o fato do abate excessivo e anOrmal âe matriZes, que é um Sírial mais
expressivo da crise, e enquanto, para dimin-uir os· efeitos do fenômeno, anuncia um financiamehf<i"esPeCiál para evitar exatamente este excesso, mediante
a retenção de matrizes, enquanto isto ocorre, Sr. Presidente, continuará a importação de carne do Uruguai.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO ~PJIONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 24,3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O:S servidores públicos civis do Brasil integram a grande massa trabalhadora brasileira. E, como tal, não poderiam deixar- de receber agasalho desta
liderança que responde pelos interesses dos trabalhadores brasileiros. Nos
idos de novembro de 1979, a política governamental achou por bem, através
da Lei 'nq 6.708, instltuü·-a--semestralidade para os aumentos salariais de todos
os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Este regime
estabeleceu um critério mais ou menos justo de reposição do salário aviltado
com a inflação, que é galopante, mês a mês, quanto mais sob o fluxo de um
ano, esvazia totalmente qualquer salário, que perde completamente o seu valor aquiSitiVo: Porém, seís meSes jâ illivia a barra dos minguados recursos do
trabalhador CLT.
~
Entretanto, o funcionário púlico civil do Brasil, seja ele federal, estadual
ou municipal, até hoje -aguarda essa benesse, até hoje iroplora o beneplácito
da política governamental para também ter corrigido, de seis em seis meses, o
seu ordenado, que é insultado e aviltado pela inflação galopante._
O Sr. Humberto Lucena --Permite V. Ex) um aparte, nobre Senador'?

O SR. EV ANDRO CARREIRA -Com muita honra, ilustre Líder do
PMDB, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Em prmeiro lugar congratulq-me com V. Ex•
por assumir a liderança, nesta Casa, do Partido dos_ Trabalhadores, e sei o
quanto V. Ex• fará no sentido de defender as reivindícações da grande massa
trabalhadora brasileira. Conheço de"-perto o seu talento, a sua cultura, V. Ex•
tem, à mão, instrumentos de trabalho poderossíssimos paTa servir a sua Causa. Mas, o que quero neste instante, em nome da Liderança do PMDB no Senado Federal, é ajuntar minha voz a- de V. Ext. n_a defesa dos servidores civis
da União. V. Ex• tem Triteira razão e eujâ fiz aqui~-nestaT2S3~ vârios pronunciamentos neste mesmo sentido. Não há por que se delongar mais a extensão,
aos servidores públicos civis da União, da semestralidade do reajUste salarial.
Isto é uma iniqüidade, é uma afronta aO princípio de isonomía, segundo o
qual .. todos são iguaiS perante a lei". Lembro_ ainda a V. Ex• que o nobre senador Affonso Camargo é autor de uma proposta de emenda constitucional,
que obteve parecer contrário da Comissão Mista do Coogress.o Nacional,
que, indo a plenário, não obteve quorum, porque o PDS retirou-se em massa;
e a segunda votação dessa e'mendajâ deveria ter sidO feitii, porque o seu prazo
se esgota dia 29 deste mês roas rião o foi, porque o nObre líder Nilo Coelho,
do PDS, no Senado, posicionou-se contrariamente a sua apreciação, de novo,
pelo Congresso Nacional.
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Então, veja V. -Ex• que--há um pfeconceitõ contra os servidores públicos
.da Uníã~_.a partir de 1964; há uma prevenção contra os seus t;lireitos, porque
ilão ê só o reajuste semeStral, é o .novci eStatuto, dentro do -qual vâiios outros
direitos lhes terão que ser assegurados, entre os quais a extensão do 139 salário que, como sabe V. Ex•, é uma velha conquista do trabalhador brasileiro.
Em suma; o discurso de V. Ex• sería o meu-discurso como Líder do PMDB,
em favor dos servidores públicos.
O SR. EVANDRO CARREIRA - Muito obrigado, nobre Senador
Humberto Lucena, principalmente Pelo fato de me dirigir" palavras de estímulo ao respqnder pela liderança do Partido dos Trabalhadores nesta augusta
C~sa. E o faço convicto, certo de que não há outro caminho, não hã outra vereda a palmilhar para a transformação da sociedade brasileira para obtermos
e alcançarmos urna justiça· social, senão aquela pela qual vimos lutando e reivindicando; Salários justos e vida condigna. Tudo isso só será posstvel no dia em que o trabalhador brasileiro estiver organizado, politizacio e conscientizado. Só assim nós alcançaremos essa justiça soCial decantada; fora deste quadro será puro nefelibatismo, ficaremos sempre sonhando, trocando casuísmos contra casuísmos e exercendo uma ativiclade beletrista, puramente estéti~a. ~-o~atória,_s~ffinenhum~trep_ercuss~o. sem_nçnhuma ressonância na grande massa trabalhadora brasileira.
Só há urna siída: é a ofganízaçã·o cOnsciente do traliâlhador. No dia em
que o trabalhador estiver politizado e COnsderitfzado através de núcleos de
base, de distritos políticos nas bases, nas periferias, nas fábricas, nós poderemos remover montanhas, derrubar a tirania e o arbítrio que nos sufocam.
Fora disso faremos grandes tertúlias oratórias e -demagógicas ad infinitum,
sob a proteção de Deus e da doce vida brasiliense.

O Sr. Roberto Saturnino -

V. Ex' me permite, nobre Senador?

O SR .. EVANDRO CARREIRA- Com muita honra, nobre Senador.
O Sr. Roberto Saturnino- Teilho ouvido com atenção os discursos de
V. Ex', ouço mais essa colocação oportuníssima que faz nesta tarde, assim
COmo tenho ouvido e ouvi o aparte do nobre Líder, Senador Humberto Lucena. Oúvimos todos, há pouco, também, o brilhante discurso do senador José
Rícha, no qual ele alertou para a importância do exemplo vindo da autoridade. Acho que, se a posição do PMDB é. essa de_apoio ao funcionalismo, de
exigência por parte das autoridades de um mínimo de atenção e de atendimento às ju~tíssimas reiVindicações do funcionalismo, inclusive essa, o reajuste semestral, o seu governador, o único governador de Estado que o P.MDB
tem, que é o Governador do Estado do Rio, deveria dar o exemplo. Não de~
veria tratar o funcionalismo da form~ pela qual trata. Deveria, por exemplo,
dar, este ano, um reajuste pelo menos juSto, igual ao da inflação. A inflação
oficial foi de 95%, e o Governador Chagas Freitas dá ao funciOnalismo 85%
em duas vezes. Já não" digo que deSse-a sernestra]idâde. Acho, até, que deveria
dar o exemplo de reajustar, de seis eiri ·seiS meses, se essa é a poSição ofídãl do
seu Partido. Mas essa questão do exemplo e da coerência é muito importante,
porque uma -coisa é urh Partido fo-ra do poder e pregar determinadas posições, e outra coisa é o Partido no poder fazer exatamente o contráriO daquilo que prega fora do poder. Então,-isso pa-ra mim é fundamental; para mim é
essencial, porque é isto que ii'lspil'a a confiança do povo nos políticos e nos
Partidos: a_ coerência, a consistência com aS S:uãS pregações, com aquilo que
defende, com os pontos de vista que sustenta. E, lamentavelmente, não é o
que ocorre com o PMDB que é um Partido de Oposição aguerrido, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, mas no poder, no exercício do poder; o segundo Estado mais importante da Federação
age em sentido exatamente oposto ao que prega nas Casas do Congresso.
O SR. EVANDRO CARREIRA- Nobre Senador Roberto Saturnino,
agasalho o seu aparte como a moldura defini!iva do meu discurso. V. Ex• colocou com muita propriedade: a coerência está acima de tudo. E não nos es-=qUCçamos de que oS meiOs de comunícaçãd aprimoraram-se de tal sorte, eles
são tão penetrantes, tão agudos, tão sensíveis, tão reais e tão ortipresentes que
o -poVo bfasileiro não Pode maíS Ser engodadO com a palmadinha nas costas,
para voltar no outro día.
Tem que haver coerência. Os políticos que não forem coerentes serão re-tirados da vida pública. Não se esqueçam de que o povo está atento!
Agora mesmo o estamos notando nas pesquisas e nas amostragens, por
ocasião do debate entre o nosso· ilustre companheiro Franco Montoro e o
ilustre Prefeito de São Paulo: o povo é unânime afirmando que a coisa foi
oca, faltou substância! O Senador Montoro levou vantagem, em virtude da
sua habilidade retórica, da sua facilidade; mas o fato é que não houve substância, que se explicou como é que se irá governar de baixo para cima. De que
maneira i rã governar-se de baixo para cima? Como se exercitarâ esse Governo? Como o povo i rã se manifestar? AtraVés de quê? De lideranças de cúpulat
de torres de marfim? Não! E é exatamente esta a proposta do Partido dos
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Trabalhadores. As decisões têm que vir de base. Mas como? Elas têm que ser
discutidas; elas têm que ser dirigidas nos núcleos de. base que ficam no5: subúrbios, dirigidas nas fábricas, nas periferias, erri todas as comunidades. Depois
de discutidas, representantes dos núcleos de base levam çsses resultados-a
uma assembléia. E essa assembléia torna a reve_r, a discutir e a ruminar aquelas decisões de base qu~ irão, conseqüenteatlente, ã. um nível maior que é o
nível de decisão última.
Um Secretário de Estado, em são Paulo, então, no goverrio do Lula, será
escolhido nas bases; o nome dele serã discutido na periferia, em todas ascomunidades, pelos trabalhadores. Depois, quando chegar lá em cima,jâ tendo
o resultado, o nome, o governador nomeará aquele que o trabalhador _escolheu. Isto sim é prática! É uma técnica razoável, lúc!da e clara para se apresentar ao pOvo. Não são apenas palavras soltas, ocas e incoerentes.
V. Ex~ emoldurou o meu_ discurso. O.brigado!
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um_aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA- Com muita honra, nobre Senador

nuar o andor substituindo apenas os santos, em vez dos santos do PDS, serão
os santos do PMDB.
Digo-lhes enquanto não colocarmos o trabalhador no Poder e não se
diga que o trabalhador não tem competência para dirigir esta Nação, ele a
tem_e a tem de sobra; PoiqU3nto tem coiTipetêncía para viver com õ salário
mínimo. Ele consegUe razer um milagre ao sobreviver com o salário minimo.
São mais de 90 milhões de pessoas driblando, todo o dia e todo o ano, o mercado, as despesas de colégio, de farmácia, de habitação -e vestuário, verdadei_
ro rilílagi"e.
Senador, o meu tempo se esvai e nãO ê mais possível conceder o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)-

O Sr. Humberto Lucena- Só um -lígeiro aparte, não me demoro :um segundo. Lembrei-me de um fato importante, com relação à discussão do Rio_
de Janeiro. Tenho informações de que o Governador Chagas Freitas não é filiado_ a partido nenhufu. -

O SR. -EVANDRO CARREIRA -

Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Diante do aparte do nobre Senador Roberto
· Saturnino, a quem homenageio sempre, pelas suas ieC6riheddas qualidades
intelectuais e morais, eu deveria dizer que a posiçãO do PMDB como P.artido,
sobre a questão salarial dos servidores públicos _é eJültam~nte- esta a que me
referi em meu aparte a V. Ex• Se, porventura, há um governador _de E~!~d_o
hoje do PMDB e não está seguindo esta orieiitação, e~e e_stá ...

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Fuginâo...
O Sr. Humberto Lucena - ... fora das linhas gerais de_ política sOcial
traçadas pelo Partido, em relação aos assalariados, notadamente em relação
aos servidores públicos que têm sido os mais penalizados pelo Movimento
militar de 1964. No mais V. Ex• aí referiu-se- ao responder ao nosso nobre
colega- ao debate na televisão entre 9 Prefeit<? R~inaldo de Barros c; o Senador Franco Montoro. V. Ex• alegou que o SenadOr Franco Montoro_saiu-Se
melhor apenas pelo seu poder verbal, pela sua habilidade, etc., etc. Neste
ponto gostaria de lembrar a V. Ex• porq~e é um lí~er_ autêntico, pois aquele
debate foi um debate trerpendamente prejudicado pelas pressões sõbre a
emissora de televisão. Tudo isto está no Jornal e-foi denunclã.do, inclusiVe,
pelo Senador Franco Montoro. Houve uffia cC.nsuÍ"a_inlens~_. a ponto de o debate ter sido prejudicado. Veja V. Ex• que aa-·inVês~ cfe Um gran~e debate a
nível nacional, em que o entrevistador deveria colocar as grandes questões, de
volta à democracia, do combate à inflação, de custo de vida, de política salarial, de desnacionalização da economia, o que se viu foram pe-rguntas que nos
levaram a um debate pequeno, o qual não sensibiliZou o pOvo brasileiro, porque girou em torno de problemas pessoais e nada mais. Acho que aquele debate caiu muito de produção, não agradou ao povo de um modo geral, menos
por culpa do Senador Franco Montoro_ que realmente foi o grande vitorioso,
e até do Prefeito Reinaldo de Barros, do que por culpa do entreVistador da
emissora que cedeu às pressões vindas de fora, para que determinados problemas sobretudo de natureza institucional, não fossem colocados no ar, porque
talvez isso não int~rcssasse ao sistema dominante d~ poder.

b tempo de V. Ex• já está es-

gotado. Já se decorreram os vinte minutos e temos outros oradores inscritos.

Ele não é filiado, tem apenas um

"filho" no PMDB, que é o Sr. Miro TI:ix:e1ra.
O Sr. Humberto LuCena --É importante esse regisrro, o Governador
Chagas Freitas até__hoje não se filiou aô PMDB.

O Sr. Roberto Sarurnino- A informação que tenho é precisarne.nte ao
Ele er~ filiado ao PP e hoje é automatical}1~nte filiado ao PMDB.

cont~á~io.
c

O SR. EVANDRO CARREIRA- Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,

voltando à vaca-fria que é exatamente a semestralidade dos proventos dos
servidores públicos civis do Brasil, eu gostaria de fazer um apelo à Liderança
c;la Maioria, que está t~o interessada em ganhar essas eleições de lS_de novembro de 82~ ilustres ç:ompanheiros da Maioria, há quatro milhões e meio-de
servidores públicos civis no Brasil e todos são eleitores, todos votam, e cada
um desses pode arrebanhar, pelo menos, três votos .consigo: Seriam, pelo menos, 15 milhÕelj c!;!! votos que o PDS poderia ganhar agora, se não deixassem a
emenda do ilustre Senador Affonso Camargo_ ser ~trangulada no próximo
dia 29 de março.
Dia 29 é o termo dcfinitÍ\o'O, ex.tingue-se.o_ prazo para a emenda. Ela será
fatalmente urquivada se não for apreciada até o dia 29 do corrente mês. Faço
um apelo ao Governo: ganhe esses 15 milhões de votos, atendendo a essa
emenda, porque os Jou_ros não serão de Affonso Camargo, os louros serão do
Govern_o. A Nação está atenta, o servidor público está alento. Ele hã de reconhecer_ que foi o Governo que atendeu a um apelo, a uma solicitaçãO do ilustre Sen_a_dor Affonso Camargo e, então. os louros serão do Governo, do Partido do Governo.
A emenda que concede aumento S!!rnestral ao servidor público civil de
acordo com o INPC vai ser estrangulada no dia 29, salvem-na senhores governistas. É o apelo que faço.
Muito agfadecido, Sr. Presidente, pela sua benevolência. (A.fuito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE MARIZ NA SESSÃO DE 24-3-82 E QUE. ENTRE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. EVANDRO CARREIRA- Nobre Líder Humberto Lucena,

O SR. DINARTE MARIZ (Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presi-

agradeço penhorado o seu aparte, porém com relação à coloCaÇ-ãO-de coerência feita pelO Ilustre Senador Roberto Saturnino, parece-me que ela é muito
vãlida. Esta coerência, o povo está avaliando, no momento em que assiste a
urna união partidária, onde o único governador que se diz de oposição, não
obedece aos critérios previstos no programa do partido, e finca pé lançando a
sua sucessão o Sr. Miro Teixeira, oriundo do partido incorporado e extinto.
Que oposição é esta'? Incoerente ou oportunista'?
Sabe-se, de ant~mão, que o Sr. Chagas Freitas não tem, nerri nunca teve,
nem nunca terá a intenção de acompanhar qualquer ideologja ou propósito
que contrarie a vontade discricionária do Palácio do Plana]to. Tanto assim é
que nunca se propôs, nem está se propondo, e com certeza jamais se proporá
a essa semestralidade!
Com relação ao debat_e, eu gostaria ~e
meu ilustre companheiro de Senado, Senador Humberto Lucena, que para os ei?_tfeYísfados, foram concedidos 10 minutos para expor o seu pensamento, para expor as suas
idéias, para dizer das razões da sua candidatura ao governo de São Paulo,
sem nenhuma interferência. N"ão houve interferência da censura, não houve
interferência sequer daquele que dirigia os- trabalhos. O que se peiCebeu foi
sonoridade. risotas, jamais o d~bate tomado a sério, não houve uma explicação profunda, autêntica, real, clara, lúcida de CôrD.o o Estado de São Paulo
deverá ser governado, quais são as propostas, como é que o_ povo vai participar desse governo. Ou vai ficar eternamente a to_rre de marfim? Ou vai conti-

dente e Srs. Senadores:
Não estava em Brasília, no dia 18 deste mês, quando aqui falecia um dos
norte-rio-grandenses mais dedicados à vida pública e ao desenvolvimento do
meu Estado.
Estava no Nordeste no dia 18 deste mês quando falecia, nesta Capital, o
Dr. José Xavier da Cunha, Procurador do INCRA, norte-rio-grandense de
nascifnento, meu ·velho, querido e inesquecível amigo, companheiro de muitas _lutas políticas.
José Xavier da Cunha foi Deputado Estadual no Rio Grande do Norte.
Honrado, inteligente, movimentado, depois de seu mandato foi para o Rio de
Janeiro onde ocupou uma das diretotias do Instituto do Sal, depois exerceu
as funções de Advogado do Instituto do Açúcar e do Álcool e, em seguida, foi
nomeado Procura_dor do JNCRA, naquela época com outra sigla, em cujas
fUnções veio a :fãieCet-.-Ninguérn mais do que-ele soube viver com a simplicidade e uma vida
quase boémia. Amigo de todos, acessível, bom, inteligente, Sr. Presidente, era
um homem que párece ter nascido para obsequiar os seus semelhantes. Quem
o conheceu ou_ com ele privou jamais esquecerá a sua figura interessante de
amigo correto e leal que ele foi durante toda a sua vida.
- - - -M~u grande companheiro de lutas políticas, foi ao meu lado um dos fundadores da União Democrática_ Nacional no R!o Grande do Norte e, apesar
de ter se retirado da vida pública pelas funções que exerc~u no Centro-Sul do

;emorar ao
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País, jamais perdeu os vínculos com_seus comp3nheiros de jornada política.
Ele, realmente, representava aquilo que é inatO aos nordestinos~ simples, correto, corajoso, sempre afeito às lides políticas, mas sempre voltado, também,
para o bem comum. Embora distante, guardou sempre fidelidade à sua
província, dedicando especial atenção a todos os conterrâneos que o procuravam. Era, como jâ disse, uma figura ínteressanle, amigo dos mais dedicados,
leal, franco, corajoso.
Deixa viúva Dona Ieda Dias Moreira 'da Cunha, e onze filhos do casal:
João Dalton, José Xavier JúniOr, Lincoln, Franklin, Maria Alcídia, Ana Maria, Manoel Sinval, Calvero, Daniel, Ali na e Ieda Filha. Estes são os filhos, os
frutos do casal, cuja cabeça desaparece, neste momento.
Sr. Presidente, deixo aqui à familia enlutada os meus mais profundos pesares pelo desaparecimento desse amigo querido; era um homem de fartas
amizades, de grande relacionamento, um trabalhador incansável. A doença
que o acamou e que o vitimou o encoiürOu em plena atividade, só deixando
de freqüentar a sua repartição poucos meses antes do fatal acontecimento.
Com essas palavras, Sr. Presidente, encerro este meu discurso, nesta hora
triste em que registro um acontecimento que me deixa tanta saudade e que há
de perdurar no meu espírito, enquanto vida eu tiver.

Març?de 1982

o momento não há uma data prevista para a remessa da verba bloqueada.
Após o que, o Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, retoma a palavra e
esclarece que o assunto será tratado por ele diretamente com o Senhor Presidente do Senado Federal, para que, juntos, possam verificar as providências
que deverão ser tomadas com ~ necessária urgência que o caso exige. Em seguida,_ o Senhor Presidente concede a palavra ao Dr. Marcos Víeíra que passa
às mãos-do Conselheiro A.iman Nogueira da Gama, na condição de DiretorGetal do Senado Federal, o }'i' Relatório-de Manutenção do Centro Gráfico,
esclarecendo aos demais membros do Conselho que a manutenção foi realizada no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro, época em que os funcio~
nãrios do CEG RAF se encontravam em férias cOletivas e que todo o serviç-O
foi executado sob sua supervisão direta e por fundonários do-próprio Órgão.
Met:lida elogiada por todos. Retomando a palavra, o Presidente solicita ao
Conselheiro Aiman Nogueira da Gama que -profira parecer sobre Processo
número 01 18/82-CEGRAF, já distribuído anteriormente, e -que versa sobrC
alienação de aparas de papel. Após relato minucioso do parecer, o Conselheiro conclui pela homologação da alienação, esclarecendo que o processo esta
dentro dos p~eceitos legais vigentes: O Presidente coloca em discussão o parecer, e não havendo quem se manifesta contrariamente, considera aprovado
por unanimidade. Passando-se ao 39 item da pauta, o Senhor Presidente apreCONSELHO DE SUPERVISÃO DO
senta aos Conselheiros o Processo número 2051/81-CEGRAF, aprovado pro
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
- · ele ad referend_um do Conselho de Supervisão, em virtude da urgência e imATA DA 63• REUNIÃO
possibilidade de reunião do Conselho no período em que a matéria chegou às
Às nove horas do dia dezenove de março de an_o de mil_n.9_vecentos e oisuas mãos. A_ matéria é aprovada e assinada por todos os membros. Em setenta e dois, no Gabinete do Diretor Executivo do CEGRAF, sob a presidênguida o Presidente recebe do Dr. Marcos Vieira o Processo número 0141/81cia do Senador Jorge Kalume e presentes os Conselheiros: Aiman Nogueira
CEGRAF, onde os Diagramadores do CEGRAF solicitam uma revisão na
da Gama, Luiz do Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão e Luciano de Fijornada de trabalho o mesmo é distribuído ao Conselheiro Luciano de Figueiredo Mesquita. Presentes, tambêm, Marcos Vieira, Geraldo Freire de
gueiredo Mesquita para emitir parecer. Conúnuando, o Presidente passa a
Brito, Francisco Olímpia Pereira Marçal, Mário Cesar Pinheiro Maia e Aloipalavra ao Dr. Marcos Viera, que apresenta aos Conselheiros uma Tabela de
sio Barbosa de Sousa, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor AdminisPreços, onde procurou-se, de acordo com as diretrizesjá traçadas pela Admitrativo, Diretor Industrial, Encarregado Divisão Industrial_ e Assessor-Jurídinistr:_ação, estabelecer preços subsidiados para todos os trabalhos gráficos solicitados Pelos -Senhores Parlamentares, tabeia- esta já aprovada pelo SenhOr
co do Centro Gráfico. Abertos os trabalhos, o Presidente passa a palavra ao
Presidente do Conselho de Supervisão do CEGRAF. Nesta tabela, esclarece
Dr. Marcos Vieira, -que apresenta relatõ sObre a situação orçamentária do
o Diretor ExecutivO, procurou-se ver principalmente a singularidade do
CEG RAF, comprometendo-se a entregar na próxima segunda-feira, dia 22
de março do corrente ano, ofício ao Presidente do Conselho sobre a posição
período que se estã atravessando. Após a explanação, agiadecendo a predos sub-repasses mensais referentes ao item outros-custeios, até o día 19 de
sença de todos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos. Eu,
março. Após os esclarecimentos e posicionamento quanto às dificuldades enMauricio Silva, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata que, depois de
contradas pela Administração, em decorrência dos cortes ocorridos nos soblida e aprovada, será assinada pelos demais membros. Brasília, 19 de março
repasses e que até o momento não foram regularizados. O Dr. Aiman Node 1982. - Jorge Kalume~ Presidente- Aiman Nogueira da Gama, Vicegueira da Gama solicita a -palavra e esclarece que os bloqueios estão sendo
Presidente - Sarah Abrahão, Membro - Luiz do Nascimento Monteiro.
Membro - Lu_ciqno de Figueiredo Mesquita, Membro - Marcos Vieira.
feitos pela Comissão de Programação Financeira ligada à SEPLAN e que até

REPÚBLICA FEDERATÍVADO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXVII- N• 032

TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 1982

BRAS(LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 28• SESSÃO, EM 29 DE MARÇO DE 1982
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Ofícios do Sr. -tv-Secretário da Câmáfa dOS

DepUtadOs

Encaminhando à rew"são do Senado autógrafos- Cios seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara no 18(82 (n' 2.090(79; na Casa âc ori'
gem), que regula o processo de fiscalizaçãO, pelo Congresso Nacional, dos
atos do Poder Executivo, e dá outraS providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 19/82 (n' 3.355/SO;·na Casa de origem), que altera o Código de Processo Civil, para simplificar o processo
de homologação judicial da partilha amigável c da parfi!ha de bens de pequeno valor.

1.2.2- Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n9 32/82, de a.Uto~i-~ do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre o envio regUlar de ínf6i'maçõc_s_a respeito da
evolução da política externa.
-Projeto de Lei do Senado n9 33f82, âe autoria do Sr. Senador Jorge _K_alume, que prorroga por dois anos a validade do concurso de Fiscal
de Contribuições Previdenciádas.

1.2.3- ComunicaCão da Presidência
Designação dos Srs. Senadores Agenor Maria e Almir Pinto a representarem o Senado Federal na Centésima -TrfgCsima· Reunião do Conselho
lnterparlamentar, a realizar-se em Lagos, Nigéria, de 13 a 17 de abril próximo,

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Arquivamento, por decurso
de prazo, da proposta de emenda à Constituição díspondo sobre o reajustamento semestral dos servidOres públicos.

SENADOR BERNARDINO VIANA- 3' ano do Governo Lllcídio
Porte lia.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Homenagens prestadas a
Evandro Lins e Silva ·e José -BernardO Cabral.
SENADOR HENRIQUESANTILLO- Documenta conclusivo de
seminário realizado pelo PMDB.-em Porto- Alegre- RS, apresentandO asalternativas do Partido_ para a crise brasileira.
·
·
SENADORA LA ELIA DE ALCÂNTARA- Nota expedida por entidades representativas_ de médicos e odontólogos de São Paulo, de anãlise
da crise surgida com ambas as classes como resultado da política fiscal
executada pela Receita Federal.

1.2.5 -

Leitura de projeto-

-Projeto de Lei do Senado no 34/82, de autoria do Sr. Senador Nelson -catnelro, que -dísci}Jlina a participação do trabalhador na gestão das
empresas,

1.2.6- ComU.nicftção da Presidência
Convocação de s_essão conjunta a realizar~se no dia 6 de abril próximo-, às 1O horas e 3.0 míri.utos, destinada a recepcionar o Presidente da Alemanha, Senhor Karl Ca~stens_.

1.3- ORDJ::M DO DIA
-Projeto de Lei da.Câm~r~ _~?9_1)4/8_1_~ Complementar, de: iniciativa do Senhor Presidente ~a República, alterando o Decreto-lei n' 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais Qo direito tributário, e dá ouiras providências. Apreciacào sobr~tada por falta de quorum
para votação do Requeriment9_ n9 47/82, _
-Projeto de _Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a conceSsão de aposentadoria especial para o
c_omerdário, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado no 329(80, de autoria do Senador Cunha
Uma. qué modiTICa dispoSitivo da Consolíd<:J.çãÜ das Leis do- Trabalho
para fim de determinar que o pagamento pqr h9r?S extras habituais tambêm integre a remuneraçãO. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força
Armada Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum_.
- Projeto de Lei do Senad~ n9 352/78.,__ de autoria d_ç Senador Accioly -Filho, que dispõe sobre ã ã.ção de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei ~9 5.480, de lO de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139 salário. devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorl!m.
~.Projeto de Lei do Senado n~' 362/79, àe autoria do ~criadOr Humberto Lucena, que altera disposi_tivo da Lei !1? 6.718, de 1_2_de novembro de
1979. Votação .adiada por fal_t~ de quornm.
_-_f':roj~to de Lei_ Q_o S~nado _nl' 309-f19, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe _sobre o exercício da auditoria contábil, e dá outras providênci~. Discussão encerrada por falta de quorum para votação do Requerimento n' 35(82.
~

L4 -DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR ADERBAL JUREM A - Violência Urbana.
SENADOR JOSÉ LINS- lmprescendibilidade dos empréstimos fnternos a Estados c Municípios brasileiros para solucionar problemas da
comunidade.
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SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Protesto do Sindicato Rural de Jataí - GO. cOntra a sUsPensão; pela Secretaria de Agricultura do
Estado, da exposição agropecuâria focal do calendário oficial.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Ampliação dos casos de retirada do FGTS por motivo de casamento.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Centenãrio de nascimento do
Dr. Eduardo Henrique Girão.

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
-Término do prazo para ofereciininto--de emendas ao Proj~to
Resolução n9 16, de 1982.

dC

Março de 1982

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM bo DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
--Do Sr. Senador Almir Pinto, proferido na sessão de 26-3-82.
3 - RETIFICAÇÃO
-Ata da 26• Sessão, realizada em 25-3-82.
4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS POLITICOS
6 :..._COMPOSiçÃo DAS CÕMISSOES PERMANENTES

ATA DA 28~ SESSÃO, EM 29 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRES!Df: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- Gabriel Hermes- Alexandre
Costa- José Sarne)' Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almír PintO- José Lins- Mauro Benevides- Martins Filho- Cunha Lima - Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Codho- Luiz
CaValCante- Gilva·n ROcha- Lou'dvãf BaPtiSta- Passos Pôrto- Lo manto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Pefxo-to'~ Nelson
Carneiro- Itamar FrancO- AmararFuflin- H-enrique Santillo- Benedito Canelas- Gastão Müller- Lenoir Var_gas- Pedro Simoil- Octávio
Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) ~· A.lista (fe presença·acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regiinental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniCiamos nosSos trâbalhos.
O Sr. }9~Secretário Procf:derá à leitura do Expediente.
-o

11 lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. Jr>-SecretáriO da Câmara dos Deputados, eiú:aminhando (i revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 18, DE 1982
(N• 2.090(79, na Casa de origem)
Regula o processo de fiscalização, pelo Congresso Nacional, dos
atos do Poder Executivo, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 A fiscalização, pela Câmara dos "Deputados e pelo Senado Fe~
deral, dos atos do Poder Executivo da União~ incluSive os da sua 3.dministração indireta, será exercida através das Comissões Permanentes e das Comissões de Inquérito cO~ aS quais a matéria se relilcioria:r, ségulldo as Compe-tências estabelecidas nos regimentos de cada Casa e no regimento comum, ou
nos respectivos atos de criação.
§ 19 Tratando~se da realização de receitas, da _execução de despesas e da
gestão patrimonial, os atos serãO fiscalizados PCla Comissão de FiscalizaçãoFinanceira e Tomilda de Contas da Câmara dos- Deputados. ou pela Coinissão de Finanças do Senado Federal, com o auxflio do Tribunal de Contas da
União, na conformidade da Lei n• 6.223, de 14 de julho de 1975, com as alteraçõe• da Lei n• 6.525, de I I de abril de 1978 e disposições aplicãveis desta lei.
§ 2<? Para a fiscalização de matériaS nãO -compreendidas no parágrafo
anterior, póderá a Comissão competente, se rlecessárío aO eSclarecimento de
seus Membros. ser assistida por técnicOS estranhos ao quadro funcional do
Congresso NaCional, atendidas as norma·s regedoras das contratações de servíços e da publicidade dos-atos administi-átrvos.
Art. 29 A iniCiativa- âC Uinã Casa d-o COngresso Naciorial, na- fiscali~
zação de a tos do Poder Executivo, exClui, para- ·a outra; a -invéStigação do-mesmo fato, para o que deverá ser comunicado, reciprocamente, o· início e- o
encerramento de cada processo.

Ar~. 39 A_ fiscalização regula-da pcir esta lei será instaurada por deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou de
ambas as Casas no caso de Comissão Mista, quando tiver por objeto atos do
Presidente da República e de Ministros de Estado ou autoridades de igual
nível pOlítico, ou por decisão da Comissão a que a matéria estiver afeta, em
relação aos atos de adrriinistradores e servidores da administração di reta e in~
díreta da União..
-

Parágrafo único. A fiscalização poderá atingir atos praticados pof
quem já tenha deixado o exer!=ÍCÍo do cargo, função ou empreg_o, desde que
não tenha ocorrido a prescriçãO administrativa, cfvíl e penal.
Art. 49 _As entidad~ da administração indíreta da ~nião compre~ndem
sua·s autarquias, empresas Públicas· e soCiedades de· economia mista, bem
c_omo as fundações mantidas total ou parcialmente com receitas federais.
Parágrafo único. A fiscalização dos -a tos dos agentes da administração
indireta pelo Congresso' Nacional não prejudica o controle e o julgamento administrativo atribuídos a seus_ órgãos fiscal e volitivo. nem a supervisão de
competência ministeriãl.
Art. 5"? _No exercício da fiscalização dos ates do Poder Executivo, ~s
Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e as Mistas do
Congresso Nacional poderão:
I - convocar administradores e servidores da administração direta e das
entidades da administraÇão in'direta da União;
I [ - iniiritar qualquer agente -da administração direta e indireta· da
União e prestar esclarecimentos por escritO ou a prestar dCpoimentos;
III- inquirir testemlliihã.S sob compromisso;
'
IV - requisitar documentos públícos e privados que digam respeito a
negócios realizados com a administração federal, direta ou indireta, facultado
o fornecimento de cópia autenticada -ou certificada de inteiro teor;
V -ordenar exames em registres contábeis e documentos que os sustentem;
VI - determinar perícias e diligências;
VII- _fazer ou mandar fazer vistorias.
§ }9 A convocação de Ministro de Estado será proposta ao Plenário da
Càinara d?S D~putad~s ou do Senado_ federal, dep_enden~o da a,proyação da
maioria doS preSentes.
·
-§ 29 A solicitação de infOrmaçõeS e a requisição de documentos ao Presidente da República serãb transmitidas pela Mesa da Câmara dos Deputa·
dos ou do Senado Federal.
§ 39 serâ fiXado prazo, nunca inféri_Q_r a 15 ((iuinze) dias, para o compa~
recimento; para a prestação de esclarecinlentos. depoimentos ou testemu~
nhos; para a entrega dos documentos; e para a realização dos exames, das
perícias. das diligências e das vistoriaS.
§ 49 O desatendim~nto às determinações da Comissão competerite sujeita a pciSOã Obrigada àS sa~ç~~~ cOnliD.ad~- fia legislação aplicâvel, sem prejuízo~do cúmprimento fOrçadO na forma da-ICi.
f59 As illformações sigilosas serão fornecidas com a classificação legal
correspondente. e serã~. ~preciadas com observãnc~a c;ias formalidades regi- ·
·
mentais aplicáveis à esPécie.
Ari. 69 ·Quando a C~om.ísS~O fiSéaliZadói-a concluir pelo comeÚm~nto de
improbidade, fraude, fãvo-ieCimento, abusO, -ou_ ~_legalid-ade_ ~e q-Ualquer espé~
c1e, em detrimento do interesse social ou da imparcialidade da administração
póblica, e os atos não tiverem sido regulaiiz"ados e sancionados por iriiciativa
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do Tribunal de Contas da União, encaminhará, à Mesa da Casa a que pertencer, projeto de resolução com as providências que entender devam ser tomadas.
Parágrafo (mico. Excetua-se do- pfocedimentO estabelecido no caput
deste artigo a conclusão no sentido da ocorrência de crime de responsabilidade, hipóteSe em que o parecer âa Comissão Valeià-COmo denúncia-perante a
Câmara dos DeputadOs, na forma prevista peTa Lei n9 1.079, de 10 de abril de

1950.
Art. 79 Publicado o projeto de resolução, a que alude o artigo precedente, a Mesa deverá incluí-lo na ordem do dia da sessão imediata, -para discussão e votação.
§ l'>' Se a resolução decidir pela responsabilização de qüalquer pessoa,
excluídos os autores de crime de responsabilidade, deverá ser remetida cópia
ao Ministério Público competente, dentro dos lO (dez) dias subseqUentes ao
da deliberação do Plenârío, acompanhada de cópia aUtenticada do relatório
respectivo e da prova documental necessária à- propOsitura da ação cível ou

penal.
§ 29 Deliberando o Plenârio pela ocorrência de ilícito administrativo ou
pela necessidade de ser adotada providência governamental no resguardo do
interesse públíco, a Mesa, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, encaminhará ao
Presidente da República cópia da resoluçãO, do relatório e das demais peças
consideradas necessãrias àquele fim.
Art. 89 Equiparam-se ao inquérftO policial à j:lr0V3 documerit:il, para
efeito de responsabilidade penal, civil ou administratiVa, no jufi:O ou instância
competente, o relatório de fiscalização e a docurhC:nla:çâó °Colhid8. pela Comissão fiscalizadora.
Art. 99 Incorre nas penas do crime de prevaricação aquele que deixar
de promover a responsabilidade administrativa, ciVil ou penaf-dOs indiciados
pelas comissões fiscalizadoras da Câmara dos Deputados ou do Senado Fe-

e

deral.
Art. I O. A fiscalização dos a tos do Poder Executivo do Distrito Federal, inclusive os de sua administração indireta, sera-reãlizadá pelas Comissões
competentes do Senado Federal, aplicando-se, no que couber, as disposições
desta lei.

ae

Parãgrafo único. Na fiscalização dos atos- gestão financeiiã e ·patrfmonial, a Comissão de Finanças serâ auxiliada pelo Tribunal de Contas do
Distrito Federal.
Art. ll. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. I 2. RevogamMse as disposições em contrArio.

LEGISLAÇLÃO CITADA
LEI N• 6.223, DE 14 DE JULHO DE 1975
Dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da UniãO,
pelo Congresso Nacional, e dá ouúas providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 O CongressO Nai:~onal, através. da Câmara dos DeputadoS e do
Senado Federal, exercerâ a fiscalização finãnceira -e- Ofçam-entâria da:união
mediante o controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União'
na forma do art. 70 da Constituição Federal.
'
Art. 29 O controle externo compreenderá:
I - a apreciação das contas do Presidente da República;
II- o desempenho das funções de auditoria financeira e orÇamentâriã·
III- o julgamento das contas dos administradores e demais responsâ~
veis por bens e valores públicos.
. Parãgrafo único. No eXercíció- das atribllíçõe"S previStaS Oeste aftigo, o
Tnbunal. de Contas da União praticarâ os atas previstos_ na_ Constituição,
_
nesta Lei e nas que dispuseram sobre sua competência e juri_~dição~Art. 39 A Câmara dos Deputados, ou o Senado Federa), por deliberação do Plenário e por iniciativa das Comissões-Oe}'iscaHZação Fin"aflCelra e
Tomada de Contas ou de Finanças, respectivamente, poderá requiSitar ao
Tribunal de Contas da União:1- informações sobre as contas dos órgãos e entidades da adminis·
tração federal sujeitos ao seu julgameiito;
II- cópias de relatórios de inspeções reaiizadaS· e respectivas decisões

do Tribunal;
III -balanços das entidades da administraçãO ihdireta sujeitaS à apreciação do Tribunal;
IV- inspeção em órgãos ou entidades 9e que ~ata o item I, quando o
relatório de auditoria e respectivo certificado apOntarem irregularidades nas
contas.
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§ 19 Quando a iniciativa pertencer a Deputado ou Senador, será obrigatoriamente ouvida, antes de sua apreciação pelo Plenário, a Comissão Técnica pertinente a que se refere o caput deste artigo.
§ 29 As informaçõeS de que trata este artigo deverãô ser prestadas dentro
de 30 (trinta) dias e a inspeção -deVerá ser realizada no prazo de 90 (noventa)
dias, salvo prorrogação que deverá ser previamente pedida à Casa i:fõ COngresso que tenha solicitado a providência.
Art. 49 O pedido de íltformação, a inspeção, a diligência ou a investigação que envolverem atas ou despesas de natureza secreta serão formulados
e atendidos com observáriCía desta classificação, .sob pena de responsabilidade de quem a violar, apurada na forma da lei.
Art. 59 No exercício de suas atribuições, o Tribunal de Contas· da
União, quando julgar necessário, representará ao Congresso Nacional sobre
irregularidades ou abusos por ele v"erifiCados, -com indicação dos responsáveis.
§ I• Na hipótese da aplicação de sanções pelo Tribunal de Contas da
União, nos casos em que julgar desnecessária a representação, este darâ ciência ao Congresso Nacional, para conhecimento da ComissãO Técnica respectiva.
§ 29 Recebida arepresentação, o Presidente da Câmara dos Deputados a
distribuirá à Comíssão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, que
emitirá parecer, concluindo pela apreseritação de Projeto de Decreto Legislaüvo. Art. 69 Os processos de tomada de contas serão julgados pelo Tribunal
de Contas no prazo de 6 (seis) meses, a-contai'- do seu recebimento, salvo situações excepcionais, reconhecidas pelo plenário do Tribunal.
Art. 7" As entidades com personalidade jurídica de direito privado, de
cujo capital a União, o Estado, o Dístrito Federal, o Município ou qualquer
entidade da respectiva administração indireta seja detentor da totalidade ou
da. maioria das ações ordinárTãs, --ficam submetidas à fiscalização financeira
do Tribunal de Contas competente, sem prejuízo do controle exercido pelo
Poder Executivo.
§ 19 A ftscalização prevista neste artigo respeitará as peculiaridades de
funcionamento da entidade, limitando-se a verifiCar a exatidão das contas e a
legitjmidade dos <itos, e levará em Conta- Os seus objetivos, natureza empresarial e operação segundo os métodos do setor privado da economia.
§ 29 t vedada a imposição de normas não previstas na legislação geral
ou específica.
§ 39 A União, o Estado, o Distrito Federal, o Município ou entidade da
respectiva admíriistração indireta que partícipe do capital de empresa privada
detendo apenas a metade ou a minoria das ações ordinárias exercerá o direito
de fiscalização assegurado ao acionista minoritârio pela Lei das Sociedades
-poT-Ações, não constituindo aqUdã:-pãftiCipação motivo da fiscalização prevista no_ caput deste artigo".
Art. 89 Aplicam-se os preceitos desta Lei, no que couber, às fundaçõeS
instituídas ou mantidas pelo Poder Público.
AI't. 99 Os Tribunais de Contas, no exercício da fiscalização referida no
art. 89, não interferirão na política, adotada pela entidade para a consecução
dos objetivos estatutários e contratuais.

Art. 10. No julgamento das contas, os Tribunais de Contas tomarão
por base o relatório anual, os balanços relativos ao encerramento do exercício
assiin como os certificados de aUditoria o parecer dos ófgãos que devem
pronunciar-se sobre as contas.
Art. II Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
·
disposições em contrário. - -

e

(Às Comissões de Coi1.Siituição e Justiça e de Finanças.)
PR()JETO DE -LEI DA CÁMARA N• 19, DE I982
(N' 3.3.55/80, na Casa de origem)

De iniciativa do Senhor Presüiente da República
Altera o _Código de Processo Civil, para simplificar o processo de
homologação judicial da partilha amigável e da partilha de bens de pe_queno valor.

O Congresso Nacional decreta:

Art.l' Os arts. 1.031 a 1.038 da Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973
-Código de Processo Civil, com a redaçào dada pela Lei n'>' 5.925, de I'>' de
outubro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação;
..Art. 1.031. A partilhã amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos do art. I. 773 âo Código Civil, será homologada de
plano pelo juiz; mediante a prova- da-quitação dos tributos relativos
aos bens do espólio e às suas rendas, com observância dos arts.

1.032 a 1.035 desta lei.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo ai)fiCã:-se, também,
ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.
Artr 1.032. Na petição de inventário, qUe ·se processará naforma de arrolamento sumário, índependentemente da lavratura de
termos de qualquer espêcie, os herdeiros:
I - requererão ao juiz a nomeação do invCntariantC que designarem;
II - declararão os títulos dos herdeiros e os bens do expólio
observado o disposto no art. 993 desta lei;
III- atribuirão o valor dos bens do espólio, para fins de partilha.
Art. 1.033. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo únicO
do art. 1.035 desta lei, não se procederá à avaliação dos bens doespólio para qualquer finalidade.
Art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciãrias e de tributos inCidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.
§ lll A taxa judiciãria, se· devida, será calculada com base no
valor atribuíd_o pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em pro·
cesso administratívo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.
§ 29 O imPoSto de transmissão serâ objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando
as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio
atribuídos pelos herdeiros.
Art. 1.035. A existência de credores do espólio não impedirã a
homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados
bens suficientes pãrã o p3:garile"nto da dívida.
Parágrafo único. A reserva de bens serâ realizada pelo valor
estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado,
impugnar a estimativa, caso em que se prOmoverá a avaliação dos
bens a serem reservados.
Art. 1.036. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou
inferior a 2.000 (duas mil) Obrigações Reajustáveis- do Tesouro Nacional (ORTN), o inventário proCessar-se-ã na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente da assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declaiações,
a atribuição do valor dos bens do espólio e o plano da partilha.
§ J9 Se qualquer das partes ou o Ministério PUblico impugnar
a estimativa, o juiz nomearã um avaliador que oferecerã laudo em
10 (dez) dias.
§ 29 Apresentado o laudo, o juiz em audiência que designar,
deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações
e mandando pagar as dívidas não impugnadas.
§ 39 Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz e pelas partes presentes.
§ 49 Aplicam-se a esta espêcie de arrolamento, no que couberem, as disposições do art. 1.034 e seus parágrafos, relativamente ao
lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do im·
posto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.
§ 59 Provada a quitação dos tributos relativos 3.os bens doespólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.
Art. 1.037. Independerã de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n9 6.858, de 24 de novembro
de 1980.
Art. 1.038. Aplicam~se subsidiarianiente a eSta seÇãO"--ãs dis·
posições das seções antecedentes, bem como as da seção subseqtien·
te."
Art. 2<? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário

MENSAGEM N• 310, DE 1980
Excelentíssimos Se_nhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Míriistros- de Estado-da Justiça e Extraordinário para a
Desburocratização, o anexo pfojeto de-lei que "aliera o art. 982 da Lei n9
5.869, de II de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com a redação
dada pela Lei n9 5.925, de 19 de outubro de 1973, e dá outras providências".
Brasília, l8 de julho de 1980. -João Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 5, DE !O DE JULHO DE 1980, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E EXTRAORDINÁRIO PARA A DESBUROCRATIZAÇÃO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Temos a honra de submeter à elevada apreéiação de Vossa Excelência o
anexo anteprojeto de lei que altera o art. 982 da Lei n9 5.869-, de 1.1 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil), com a redação dada pela Lei n• 5.925, de
I• de outubro de 1973.
O referido artigo 982 dispõe que se procederá ao Inventário judicial, ainda que todas as partes sejam capazes.
Tal disposição, a nosso ver, contraria principio estabelecido no Código
Civil Brasileiro, o qual, em seu art. 1.773, preceitua que se os herdeiros forem
maiores e capazes, poderão fazer a partilha amigável, por escritura pública.
A melhor doutrina sustentada pela generalidade dos tratadistas inclina..
se no sentido da desnecessidade do inventáriO quando os herdeiros são maio~
res e capazes.
De outra parte, a sistemática estabelecida no Código de ProcessO Civil,
fazendo depender de inventário judicial todas as transmissões causa mortis, se
constitui em favor de congestionamento das varas especializadas, prejudicando outros feitos de sua competência.
Assim, o anteprojeto ora encaminhado limita o inventário judicial às hipóteses em que hajam herdeiros incapazes, aos casos de sucessão decorrente
de disposições testamentárias e, ainda, quando ocor~am divergências entre;
herdeiros capazes.
POr 11m. disciplina, também, as formalidades essenciais à partilha amigável e o pagamento do imposto de transmissãO causa mortis.
Como se vê, Senhor Presidente, os objetivos do anteprojeto de lei, em
anexo, visam primordialmente a modernizar, na espécie, a legislação processual civil, com nítidos reflexos na desburocratização dos procedimentos judiciais.
Estas as razões da preSente Exposição de Motivos e do Anteprojeto de
Lei que submetemos à decisão final de Vossa Excelência, solicitando seja encaminhado à deliberação do Congresso Nacional.
Queira aceitar os protestos de nosso mais profundo respeito. lbrahim
Abi-Ackel, Ministro da Justiça - Hélio Beltrão, Ministro Extraordinârio
para a Desburocratização.
(À Comissão de Constituiçdo e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publicaçãO.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 32, DE 1982
Dispõe sobre o envio regular de informações a respeito da evolução da política externa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 O Ministério das Relações Exteriores enviará, bimensalmente,
informações ao Congresso Nacional sobre a política exterior na forma do disposto na presente lei.
Art. 2'>' -As repartições consulares e diplomáticas brasileiras no exterior
manterão a Chancelaria informada sobre a evolução dos assuntos políticos,
económicos, sócíãis e culturais nas respectivas áreas jurisdicionais.
Parágrafo único. Para o efeito do disposto neste artigo serão elaborados relatórios periódicos.
Art. 39 Com base nas informações recebidas, os departamentos ccrmpetentes do Ministério das Relações Exteriores farão minuciosa exposição do
quadro sócio-político-econômico das diversas regiões bem como da política
adotada pelo Brasil em relação aos países estrangeiros.
Art. 49 Os relatórios elaborados na conformidade do disposto no artigo anterior s~rão submetidos ao Congresso Nacional em períodos nunca superiores a 60 (sessenia) dias.
Art. 5"' Qualquer congressista poderá solicitar informações compleinentares -caso julgue ser o relatório omissO- ou -contraditório.
Art. 69 Esta lei entra em vigor ·na data de sua publicação.
Art. 79 São revogadas as disposições em contrário.
JustifiCaÇão

Dentre as mais relevantes funções acometidas ao Congresso Nacional está a de fiscalizar e referendar os atas de política externa praticados pelo Poder
ExecutiVO. Esta missãO cOnstitucional" entretanto -não vem sendo executada
de forma satisfatória; quer pelo escasso Volume de informações oficiais que a
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Casa recebe quer pela notória reSerVa que o ltamiuaty mantém a respeito de
assuntos de tal natureza.
Tal estado de coisas deve ser reconhecido como absolutamente anômalo,
cumprindo adotarem-se providências no sentido de sanar a gritante fãiha. É
notório que os vínculos obrigaci6nais ·a~fsunlidos na órbita internacional muitas vezes condicionam programas e projetes de dimensões nacionais. Por outro lado, os representantes do povo têm o indeclinável dever de acompanhar
atentamente a evolução do quadro político mundial sob pena de se tornarem
defasados com a realidade social. Isto, entretanto, só se torna possível caso
receba informes, análises e avaliações egressas dos órgãos oficiais competentes e não sejam compelidos a recorrer ao noticiário jorrialístico como vem
ocorrendo até o presente.
O projeto ora apresentado tem por escopo criar um fluxo de informes regular entre as legações brasileiras no exterior e o Congresso Nacional de tal
sorte que a Casa receba todos os dados necessários à correta aValiação do
quadro internacional.
Acreditamos que a -iniciativa, além de contribuir para o fortalecimento
do Poder Legislativo, propiciará uma mais Cfi!tiva párticiJjação da vontade
popular na condução- -dos assuntos externos.
Sala das Sessões, 29 de março de 1982. - Itamar Franco.
(Às Comissões de Constítuíçãõ e Justiça e de Relações Exteriores.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 33, DE 1982
Prorroga por dois anos a validade do concurso de Fiscal de Contribuições Prcvidenciârias.
O CongresSo Nacional -decreta:
Art. 19 Fica prorrogada por dois anos a validade do Concurso Público
de Fiscal de Contribuições Previdenciãrias- C~ D f79, aberto na-forma do

Edital n<1 55f79; da CoordenaçãO de Recrutamento e Seleção, do Departamento AdminiSfrativo do Serviço--Público....;.. DASP, fiublicado no Diário Oficial da UniãO--de 27 de novembro de 1979.
Art. 29 Revogando-se as disposições em·-conl:rãrio, esta Lei entrará em
vigor a partir de 18 de maio de 1982.
Justificação

Nesse concurso foram aprovados, em todo o Território Nacional, 2.026
candidatos. Destes, até o momento, foram nomeados:
731 -candidatos por ascensão (interna);
005- candidatos por mandado de segurança e
276- candidatos_ recrutados dentre os demais aprovados.
Representando um total de 1.003 nomeações com o que remanescem airida 1.023 candidatos. Destes remanescentes, o Edital MP ÁS/lAPAS n' 06/82
está chamando 278 que, se nomeados, ainda deixariam sem nomeação 745
candidatos aprovados no concurso.
Corno a validade do concUrso se encerrará em 18-5..:82, esses 745 candfdatos aprovados poderão ficar sem nOmeação, prejudicando-os e à Administração do lAPAS, cujos cl::i:i·os existentes só poderiam ser preenchidos mediante novo concurso, com relação de despesas desnecessárias.
Sala das Sessões, 29 de março de 1982. -Jorge Kalume.
(Às ComisSões de Constituição e Jusiiçiz e-de Serviço Público Ci- _
vil.}

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetes lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Passas Pôrto)- Devendo realizar-se em Lagos,
Nigéria, no período de 13 a 17 de abril próximo, a CentéSima Trigésima Reunião do Conselho interparlamentar, a Presidência, de acordo com as indicações das Lideranças, designa os Senadores Agenor Maria a Almir Pinto, para, na qualidade de observadores parlamentares, representarem o Senado
naquele conclave.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs .. Senadores~
Na data de hoje, 29 de março. encerr"a-Se ·o pi-azo de-tramitação da proposta d_e Emenda Cori.siitucíonal n9 62/81, de inicfativa do Senad9r Affonso
Camargo, que estende aos servidores públicos ciViS di União o -r'e-ajUste--se.::
mestral dos seus salários. Em conseqüência, a prOp-oS1Çã6 Val"pai-a oS arCjüivos do Congresso Nacional.

Ao comunicar~ Casa e à Nação este lamentável acontecimento, devo dizer que recebemos, a 17 de março corrente, a seguinte correspondência da
União NaCional dos Servidores PúblicáS e Civis do Brasil:
"'São Paulo, 17 de março de 1982
Exm<1 Sr.
Senador
Humberto Lucena
Congresso Nacional
Brasília- DF.
Prezado Senhor,
Ref.: Einenda ConstituCional nP 62/81.
A UNSP- União Nacional dos Servidores Públicos Civis do
Brasil vem, pela sua Diretoria Regíõilal Sul. com sCde em São Paulo, solicitar se digne V. Ex~ reiterar junto ao Exm9 Presidente do Senado, Jarbas Passarinho, colocar em pauta para o mês de março
corrente, o Projeto de Emenda Constitucional n9 62/81 por ser de
interesse dos servidores públicos federais, estaduais e municipais,
uma_vez que na primeira votação em 2-12-81 não foi aprovado porque alguns parlamentares não honraram as assinaturas apostas na
Comissão Mista.

Tendo este o prazo fatal para arquiVamerito a 29 próximo e a
nossa ConfederaÇão não ter recebido a resposta do Senador José
Lins, recomendou a mesma às suas filiadas, solicitar que a nova
data de Votação seja rilarcada com antecedência a fim de darmos
conhecimento à classe, que espera desse parlamento seja procedido
ato de inteira e mereCida justiçà.
Na certeza das prezadas providências de V. Ex', aproveitamos
pitã renovar- os- n-oSsos ·votos -de elevado apreço -e
Saudações Democráticas.- Hélio de Mello, Presidente."
Como se vê, Sr. Presiderite- e Srs-. Senador-es, a referida Propost~ de
Errienda-- ConstiüiCional n9 62, de 1981, foi votàda no dia 2 de dezembro de
1981. A 5 de dezembro, veio o recesso do Congresso Nacional. Entretanto, a
primeiro de março, reabriu-se o CongreSSo. }-louve tempo de sobra para vo~
tarmOs essa Proposta de emenda constituCional. o·que não houve- -rC:gistro
com tristeza, rieste mome-nto para Cfue éonsle nos nosSos Anais- foi o devido interesse da Maioria~ das ilus_tres lideranças do PDS na Câmara dos Deputados e Senado Federal.
De minha parte, ao receber este apelo, fiz vãrios contatos não só com o
Líder Nilo Coelho, no sentido da inclusão em pauta do Congresso Nacional
desta proposta de emenda constitucional de interesse dos servidores públicos,
mas tambêm com o Presidente Jarbas Passarinho, e dele ouvi textualmente
que se recusava a incluir nOvã.rriente a matéria para votação pelo COngresso
Nacional porque a posição do Líder Nilo Coelho, do PDS, no Senado Federal, era ínteiramentr.: contrária.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica patenteada a responsabilidade dà-s bancãdas do PDS, nas duas Casas, pelo malogro da proposta de
emenda constitucional de iniciativa do Senador Affonso Camargo, que previa
o reajuste semestral dos vençimentos dos servidores públicos civis da- União,
da administração direta e indireta - aliás, Um ato de pura justiça, porque
com isso nada mais faríamos do q-ue dar coerência à política salarial do Governo- já que está em vigor, para os empregados das empresas privadas, regidoS pela CL T, como todos sabemos, o reaJuste semestral dos seus saláriOs,
segundo o lndice Nacional de Preço ao Consumidor.
O Sr. Itamar Franco -

V. Ex' perrriite Um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Com muito prazer.

Ó Sr. Itamar Franco- Faz bem V. Ex• em registrar-mais esta omisSão
do Partido do Governo no caso deSta proposta das mais justas, apresentada
pelo Senador Affonso C amargo, que trata do reajuste semestral dos servidores públiCos. V. Ex' jã o disse, e o disse beril, que o Governo obriga as empresas privadas a esse reajuste, reajuste com que estamos de acordo, face ao regime inflacionário em que vive o País; mas, em relação aoS servidores públicos,
o Governo não quer ter o mesmõ posicionamento. Fica assim, Senador Hurriberto Lucena, c~racterizada mais uma vez a falta de ·co-mpreensão do Governo, a falta de sensibilidade das lideranças, tanto da Câmara como do Senado,
para este projeto. As eleições estão aí, e p6SSiVelmente os homens do Governo, nas praças públicas, nos_comícios, vão dizer que defendem os servidores
públicos. Vale o registro de V. Ex' e vale acima de tudo a omissão do Gove;no.
·os R. -HUMBERTO LÜCENA- É uma política social e mais particularmente uma política Salúial dC dois- pesos e duas.medidas, riobú-Senador
Itamar Franco, absolutamente discrlirlirl.3.tória, que ofende o princípio" da iSo~
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no mia consagrado na Constituição, segundo o qual todos são iguais perante a
lei.
O que nos resta, neste instante cm que registramos este deplorável fato
no Congresso Nacional, com o nosso mais veemente protesto pela omissão
do PDS na apreciação desta matéria de real interesse para o funcionalismo
público, é apelar, ainda uma vez, aos nossos nobres pares da Maioria, para
que em outra oportunidade sejam mais sensíveis a esta ·reivindicação, e não
somente a esta que diz respeito ao reajuste semestral dos servidores públicos
civis da União, da Administração Dlreta e Indireta, mas também aquela referente à extensão aos servidores públicos do 139 salário, já que hoje, insisto em
dizer, os empregados da empresa privada percebem até o 149 salário- por conta dos recursos do Fundo PlS/PASEP, recolhido aos bancos oficiais.
Por outro lado, desejo ainda- encarecer às autoridades competentes, a começar pelo Sr. Ministro José Carlos Freire, Diretor do Departamento Administratív-o do Serviço Público, ao Sr. Ministro Leitão de Abreu, Chefe da
Casa Civil _da Presidência da República e ao próprio Senhor Presidente da
República, General João Baptista de Oliveira Figueir-edo, para que não mais
demorem a encaminhar ao Congresso Nacional o tão propalado projeto que
instítui O noV-o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da U oHio~ poiS só atra~
vés dessa lei nóS pOderemos chegar a normas que possam afinal faz_e:r jUSTiça
aos servidores públicos civis da União e de suas autarquias, inclusiv-e no que
diz respeito à unificação dos regimes jurídicos, porque não se pode continuar,
no Brasil, com uma política de pessoal segundo a qual há funcioriários públicos regidos relo Estatuto e há servldores da União e de suas entidades de administração indíreta regi-dos pelo regime da CLT, numa Verdadeira balbúr~
dia, num verdadeiro tumulto administrativo.
O Sr. Henrique Santillo - V. Ex• me permite?0 SR. HUMBERTO LUCENA - Com .muita honra, nobre Senador
Henrique Santillo,
O Sr. Henrique Santi/lo Gostaria de enfa~izar a sua luta neste sentido,
eminente Líder Humberto Lucena, aqui nesta Casa. V" Ex•, incansavelmente,
tem se utilizado_ dessa tribuna, para verberar contra as injustiças qütfse cometem contra o funcionalismo público deste País, sobretudo neste período_em
que vivemos, de inflação no patamar de 100%. Sabemos perfeitamente que a
própria lei salarial que ai se enc_ontra, para os nossos trabalhadores da iniciativa privada, é ainda injusta. É injusta na: medi~a em _g_~e_ o próprio sistema se
acomodou à nova situação dos reajustes semeStrafs,dUapidando, de qualquer
modo, erodindo,-de qualquer modo, o valor real dos salários. No entanto, é
muito mais injusta contta o funcionalismo público, que continua- .absurdamente- submetido _a_ reajustes ailuaís. Os _servido_respúbliços continuam tendo o seu poder aquisitivo ei"odido, de modo a deixã-los em situação cada vez
mais difícil. Sabemos perfeitamente que a· esmagadOra inaiõria de funcionários públícos neste P_aís está numa situação de verdade,ira rnl~seral:>ilicia:de_.__:e;
lógico que o Governo que aí está, eminentemente tecnocrata, buroçrata, privilegia, assiste com carinho à sua burocracia dos primeiros escalões. Esta não
tem nenhuma dificuldade. Esta, na verdade, tem as suas grandes vantagens,
as suas mordomias, as suas gratificações, de todos os tipos. Esta, portanto,
está tranqUila. Esta tem, portanto, os seus ganhos paulatinamente corrigidos
pelos estratagemas, os mais diversos, pelo próprio Governo. Entretanto, a esmagadora maioria, essa grande avalancha de.funcionários públicos, essa está
extremamente prejudicada, está sendo submetida a inju~tiças_ clam9rosas ..
Curriprimento V. Ex•. eminente Líder, pela luta que tem realizado, nesta Ca~
sa, em favor desses funcionários públicos.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado, nobre Senador
Henrique Santillo.
" ~"Insisto muito neste pronunciamento, porque o Governo tem que se capacitar de que os servidores não são diferentes dos demais assalariados.
Co-ino bem disse V. Ex', hã uma categoria de servidores bem aquinhoada. Enquanto os pequenos e os médios servidores ganham salários de fome;
hã hoje os marajás da República, servidores contratados com apadrinhamento político, servindo, sob o regime de CLT, nas altas cúpulas do_s diversos ministêrios, sobretudo do Ministério do Planejamento, ·que, segundo dizem, é
pródigo nessas contratações; enquanto isso, há uma massa de servidores
públicos civis da União, da sua administração direta e indireta, que estão aí à
'míngua de recursos, para sobreviver.
Os aumentos- como disse V. Ex• são anuais. E mais um detalhe, a cada
ano as duas parcelas em que são divididos os aumentos ficam mais distantes
uma da outra: antes, a primeira parcela era em janeiro e a segurida, em
março; depois, a primeira parcela era em janeiro e a segunda, em abril; este
ano, a primeira parcela, foi em janeiro, e a segUnda, em maio. Então, cada vez
maís se distanciam, o que sigriifica uma irosão ainda major, pela inflação vertiginosa que aí-está, da remuneração odo servidor público.

O Sr. Gilran Rocha -

Permite um aparte, nobre Líder?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Gilvan Rocha- V. Ex• tem toda razão em voltar, com veemência,
a este assunto, .que é um assunto das Oposições e do povo brasileiro. O Senhor Presidente da República anda fazendo campanha partidária com o dinheiro do povo. Sabe V. Ex' que o Presidente da República não está proibido
de fazer campanha para o Partido pofífico de Sua Excelência, mas está eticaM
mente proibido de usar recursos públicos para isso. Como também sabe V.
Ex!, por exemplo, nos Estados Unic;los o Presidente faz campanha eleitoral,
mas o faz com furidOs do seu Partido, nãO utiliza veículos, não utiliza a mordomia presidencial para isso; pois bem, o Vresidente da República. na sua
campanha política, tem-se queixado, veementemente, que a situação brasileira está assim não em razão de Sua Excelência querer; é porque a situação
mundial tambén;t está ruim, Ora~ Ex•, sabemos e condordamos que o Presidente não tem má intençãO contra o funcionário público, mas o que há é a
mais absoluta incompetência de Sua Excelência ·e da sua equipe em gerir os
destinos da Nação, essas incompetências se refletem em quem? refletem-se na
classe média, nos assalariados, porque sabemos, por exemplo, do fracasso do
Plano :Energético brasileiro~ Como Sua Excelência vai explicar ao povo brasileiro a aplicação daquele dinheiro, que poderia· Sei-vir, inclusive, pa-ra minorar
a situaÇão de angústia dos funcionários públicos. Sua Excelência entra nessa
aventura, agora difícil de explicar, dO Acordo Nuclear?! Como explicar as
obras faraôr-lcas- que·se fazem, _aí, em diverSOS se-tore~~! Como explicar a administração pública brasileira de altos escalões. que é unla das mais caras, se~
não a mais c3.ra do mundo?! ~- inco_mpetência mesmo, incompetência que é
fruto de um governo fechado, que ~só tem e que só obtém íx1formàções cor-derosa dos seus áulicos, que não entendem nada da problemática nacionaL Por
isto, o funcionalismo público não pode aceitar as desculpas de que não tem a
justiça de seus salários aumentados semestralmente. porque o País vai mal.
Realmente, o País vai mal; no entanto, muito pior vai o Governo.
OSR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Se·
nadar Gilvan Rocha.
No dia de hoje, quando se arquiva, lamentavelmente, a proposta da
emenda constitucional do Senador Affonso Camargo, que-propunha a extensão aos servidores públicos civis da União dos reajustes semestrais dos seus
salários, estou infOrmado de que vai haver-Vá:i'fas paralisações pelo País afora,
como protesto das lideranças dos_servidores públicos.
Pela Constituição, o_s servidores estão impedidos de fazer greve, o que,
de resto, me parece uma demasia, porque, afinal de contas, são trabalhadores
como os outros o são. Não vejo por que se negar ao servidor público o direito
de greve, quando esse direito nasceu e existe par-a defender as justas reivíndicações_ dos __trabalhadores. Os servidores públicos farão essas paralisações,
como sinal dos _tempos.
Só para il_ustrar a política discrímínatória que há no _meio dos servidores
públicos, Sr. Presidente, eu me tomei de espanto diante de um fato que ocorreu há poucos dias.
Compulsando a legislação que estabelece o direito a uma pensão especial
para os dependentes de funcionários públicos que faleceram em decorrência
de determinadas doenças, _como neoplasia maligna, cegueira, lepra, tuberculose etc., diante de um fato concreto que me foi enviado do meu Estado, cheguei à conclusão de que a lei que rege a matéria só assegura esse direito à pensão especial aos funcionários estatutár10s.-Os dependentes dos servidores por·
tadores das mesmas moléstias, mas regidos pela CLT, esses não têm direito à
pensão especial. Vejam V. Ex•s que absurdo. Já estou, inclusive, preparando
um projeto de lei tratando de fazer justiça aos dependentes dos servidores regidos pela CLT, no caso da pensão especial.
O Sr. Ne/so_n Carneiro -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouçp o nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Já_ que falou no novo, no esperado estatuto dos
funcionários públicos civis, gostaria -qUe V. Ex• apl'Óveitasse a oportunidade
para acentuar a necessidade de ser diminuída essa distância entre os que ga·
nham mais e os que ganham menos nO Brasil. Realmente, entre os que ga·
nham muito e os que ganham salário-mínimo, a distância é tão grande como
daqui ao Rio de Ja~eiro, a pé. No que diz respeiio à grevé, hoje o Congresso
entregou ao Poder Executivo o direito de declarar quais as 8.tivídades essenciais, renunciando ao direito de declarar, ele próprio, quais essas at1vidades
essenciais. E no uso dessa. atribuição delegada pelo Legislativo, recentemente
até os bancáriOs foram iilcluídos entre os que exercem atividades essenciais.
Há, portanto, uma necessidade de reformulaç_ã__o_ de muitos aspectos do
problema do funcionário público, inclusive do problema do direito de greve,
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que em muitos países é aceitó para os funcíoriáriós públicos e no Brasil abrange até aqueles que exercem atividades que, a critério_ do Executivo, _são consideradas essenciais. Esses são pontos que queria incluir no discurso ck y_,__Ext
que, certamente, estudando o assunto com mais amplitude, levará em consideração.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•temtoda a razão, nobre Senador Nelson Carneiro. Mas em matéria de direito de greve hã um certo preconceito neste Governo. Tanto assim que aproVãtnos aqui, por unanimidade, há
uns dois anos, se não me engano, um projeto da lavra do Senador Aloysio
Chaves, que melhora substancialmente a legislação sobre greve no Brasil, e
esse projeto até hoje dorme nas gavetas d~ Câmara~ dos Deputa~os, porque
não recebeu o_ sinal verde das lideranças do PDS, âo Governo, para- ser aprovado.
O Sr. José Lins - Permite~ine V. Ex• urh apârte? --

0 SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Líder Humberto Lucena, é muito cómodo para
a Oposição adotar uma posição reivindicatória, porque a ela não cabe nenhuma respo-nsabilidade quanto aos deveres da administração. Isso vem sendo
demonstrado na posição do PMDB e da Oposição -em gerã.l por vàriã.s maiiciras. Eu lembraria a V. Ex• que a atitUde da OpOsição, às veZes, ultrapassa ao
comodismo e chega até às raias da irresponsabilidade.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não apoiado!
O Sr~ José Lins- Eu queria dizer por quê. V. Ex• tome, pOr exemplo, o
caso da Previdência. A Oposição tem, sistematicamente, apresentado aqui na
Casa projetas que redundam em aumentar, consideravelmente, os beneficias
dos usuários da Previdência, mas ela tem-se mantido constantemente contrária à adoção de qualquer medida no sentido de aumentar a receita da Previdência.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não é verdade.
O Sr. José Lins- Isso é verdade porque praticamente todas as mf:didas
a dotadas pelO Governo e mandadas para esta Casa, praticam-ente- recebera:q:I
o veto da Oposição.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Não é verdade ...
O Sr. José Lins _- No caso, por exemplo, dos servidores públicos, é
público e notório que a ninguém inter·essa pagar mal, sobretudo àqueles que
recebem pouco. O Governo tem interesse-em pagar razoavelmente bem os
seus funcionáiios, mas a comodidade da Oposição chega ao ponto de propOr,
por exemplo, esse projeto, se não me engano do ~~nador ~A_f_fonso Ca_JDargo,
de aumento dos servidores públicos de seis em seis meses. Esse projeto é inócuo, anódino, não introduz nada de novo, a não ser a fixação prévia de datas
para o aumento dos funcionários; ma"ir não fixá COisã' alguma em termos de
política salarial.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, a Constituição não pode prever, é matéria de lei.
O Sr. José Lins- Não pode prever; por isso mesmo Oprojeto é inócuo,
o projeto é vazio. ~a tal história da proposição Vaifa.-t uma prOposição vazia.
OSR. HUMBERTO LUCENA- A emenda conslieucional estabelece
o direito ao reajuste semestral. Caberã_à lei, -poSterformeTite, dizer de que maneira s_erá feito esse reajuSte,·- em que- índices etc.
O Sr. José Lins -V..- Ex• sabe que tanto faz um aumento de três em três
meses como um correspondentemente maior, feito de 6 em 6 meses, como outro anual. O problema fundamental não é a data do aumento. O problema
fundamental é o quantitativo do aumento. Isso é que é importante. O que s·e
deseja é estabelecer uma política de justo pagamento ao servidor, seja ele da
União, seja ele um simples empregado do setor privado. Por isso eu digo que
esta proposta é eleitoreira, tetri -objeto meramente eleitoral, ela traz um conteúdo de chamamento ao voto, mas_sem oferecer nada ao funeioriãrio público. Esta é a nilnha maneira de ver.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Absolutamente. Eu repilo, veementemente, as insinuações_ de V. Ex" Não as aceito por serem impróprias, inoportunas. V. Ex' nos quer atingir chamando-nos de irresponsáveis e de eleitoreiros.
O Sr. José Lins- Eu acho que a proposta é irresponsável. No caso da
Previdência é um fato claro. O que se deseja é aumentar a despesa sem ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•,~nobre Senador José Lins, fala
em problemas fundamentais. O problema fundamental, em primeiro lugar, é
conceder ao funciOnarismo público o direito ao reajuste semestral, o que já foi
concedido a todos os trabalhadores das empresas privadas brasileiras,
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O segundo problema fundamental é conseguir os recursos para custeio
~
-·
desses reajustes sémestrais:
O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• outro aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA~ Não; V. Ex• permita que eu termine
o meu raciocínio.
Se por acaso o Governo fosse mais rigoroso n() controle da administração, fosse mais austero, se- o Governo eliminasse as mordomias que aí estão, gastando fortunas na administração direta e índireta.,.
O Sf. José Lúzs- Essa Curria -acUsaÇão injusta -de-v. EX•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não é injusta, ê verdadeira. A imprensa está àí todos- _os dias fazendo levantamento. O Estado de S. Paulo fez
uma reportagem completa sobre isso.
O Sr. José Lins- V.-Ex• sabe~··
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu não concedi o aparte a V. Ex• V.
Ex• permita que eu termine o meu raciocínio.
Antes de_ 1964, só quem tinha mordomia no Brasil, nobre Senador José
Lins, era o Presidente da República e os Governadores. Eu conheci muitos
MinistrOS de Estado com quem me dava, que moravam nos seus apartamentos. Tinham apenas um carrO oficíal à porta. DepoiS -de 64, então, resolveu-se
estender a mordomia a todo mundo. Há Ministérios que têm 30 mordomias
- no escalão superior e nos escalões intermediários. Então, se V. Ext somar
todos esses recursos gastos em mordomia, todos os recursos gastos com obras
suntuosas, com prédios em mármore etc. etc. que não nos levam a nada, V.
Ex• terá, dentro de pouco tempo, um acervo considerável de recursos para fazer face ao custeio dos reajustes semestrais do funcionalismo público. Por outro lado, v. Ex• é injusto CQnpsco, e tremendamen;e injusto, quando diz que
nós, das oposições, nós do PMDB, não aceitamos nenhuma fórmula para di-rlmir a crise da Previdência Social. Ora, nós fizemos um entendíinento, a
nível de Congresso, quando rejeitamos o primeiro projeto do Governo sobre
Previdência e chegamos à conclusão que deveríamos aprovar a emenda de um
Deputado do PDS de Santa Catarina que previa, justamente, a taxação em
2d% dos produtOS suPéffh.ioS para fazei- face ao déficit da Previdência Social.
O Sr. Henrique Santillo - 1: só consultar, eminente Líder, a série de
emendas que a Oposição apresentou nesse projeto inicial do Governo.
O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - E, além disso, nós nos propusemos
aprovar a emenda do Deputado Carlos Chiarellí, muito bem pensada, que estabelecia um percentual de 2% sobre o faturamento das grande_s e~presas ...
O Sr. Gilvan Rocha- Exatamente, nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... para cobrir o déficit da Pr.evidênciaSo_cial, tão proclarrtado pelo Ministro Jair Soares. Mas, ninguém aceitou a
idéia do Deputado Carlos Chiarelli. Por quê? Porque essa taxação ia recair,
sobretudo. nas grandes empresas multiriaciOnais, que têm prestígio nesfe Governo e que conseguiram, afinal, evitar que essa medida fosse tomada. E oresultado, qual foi? Voltou-se, então, com um ~ovo pacote, para sacrificar ainda maiS a gra-nâe massa de trabalhadores brasileira, com aumento in_devido
das contribuições e mais do que isto, com a criação de descontos até para
pensionistas e aposentados que estão aí morrendo de fome em todo o Brasil.
-O Sr. GiNan ROcha- NOJ;lre-Lid-er, V. Ex• me permite?

O SR. HUMBERTO LUCENA -~Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Gilvan Rocha- Sei da ai1gúst1a--âo tempo, ma-S serei breVe. Nobre
Líder, a intervenÇão do Líder do PDS em exercíciõ, SenadOr José Uns, pa"rece
de uma inQcência abso_lut_a e Qe uma candua ...- Por isso mesmo, vou responder, rapidamente, por iteris: primeiro---: mordomia. Diz S. Ext que não exíStem mordomias no Brasil. mas tanto existem ql!e o Preside~nte Geísel mandou
recomendações, que não "foram cumpridas, dado o escândalo denunciado
pela imprensa brasileira. Por outro -lado, para ser rãpido, S. Ex•; um engenheíro, um homem chegado a números, disse que o aume"nto anual é a mesma
coisa que dois aumentos semestrais, quando sabe que os aumentos no Brasil
não acompanham, de jeito algum são paralelos ao aumento do custo de vida
no País; há um~ deterioraç_ão, inclusive comprovada por órgãos do Governo.
Quer dizer, é inOcência mesmo! Em terceiro lugar, Para demonstrar q_ue a
OpoSiÇão realmente tem interesse em colaborar com a CPI- ou melhor, com
o pacote da Previdência, que é fruto deste Governo, pois todo déficit acumulado é fruto de uma administração mal colocada, porque o Sr. Ministro não
recebeu esse buraco e vai sair deixando uma enorme cratera- estava na hora
de S. Ex• concordar com a CPI da mais alta Casa representativa deste País,
para que possamos es-tudar o que é que há na Previdência. Mas garanto que
S. Ex• não vai aprovar essa CPI.
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O SR. HUMBERTO LUCENA- E a propósito disso, nobre Senador
Gilvan Rocha, nós, da Bancada do PM DB no Senado, jã estamos reunindo
subsídios para propor a CPI sobre a crise da Previdência Social. Vamos aprofundar o exame da matéria, vamos chamar à colação todos os que têm responsabilidade para que, afinal, diante do povo brasileiro, possamos chegar a
conclusões exatas em torno do assunto.
O Sr. José Lins -
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nhamos ...

O Sr. José Lins - V. Ex•s não querem fazer acordo nenhum.
. O SR, H_UMBE_RT.O LUCENA- A liderança do PMDB estranha a colocação de V. Ex•, nobre Senador.

Permite V. Ex" um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA ~ Pois· não.
O Sr. José Líns- V. Ex" hã de lembrar-se que o cerne da legislação salarial que fixou o ajustamento de seis em seis rrieseS--sãb jUstain~Itte ·os percentuais de aumento: Isto é que é importante. Sustento a tese de que um reajustamento de 110% de seis em seis meseS é amesma cOisa de-uiiYde 140% de ano
em ano. Isso é claro. Seria a mesma coisa. Portanto, o problema do prazo não
tem nenhum sentido, o que tem sentido é a fixação dos percentuais. Eu que
sou chegado a, núme_ro_s - segundo o nobre Senador Gilvan Rocha - sei,
isso é meridiano, é aritmétiCO, não há problema algum. Nobre Senador, V.
Ex' há de se lembrar que as dificuldades que tivemos para negociar qualquer
aumento por parte da Previdência Social foram inumeráveis, porque a Oposição era mesmo -contrária a qualquer aumento.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Aínda hoje somos contrários ao aumento _da contribuição.
O Sr. José Lins ~ Segundo a Oposição, todo o erro da Previdência estaria na ãrea administrativa. Logo, a partir deSSa hipótese, não aceitava nenhum aumento de qualquer natureza. Quero dizer maís a V. Ex•, quanto ao
custo: _quem diz que o Governo poderia resolver o problema de melhor pagamento do pessoal só cortando mordomia ...

O SR. HUMBERTO LUCENA -Só, não!
O Sr. José Lins- V. Ex" disse que ele poderia Cortar a mordomia, V. Extgarantiu que bastaria cortar as mordomias. Ora, é a· que eu disse ainda agora:
a comodidade e até__ a irresponsabilidade com que a Oposição joga lança soluções que não têm nenhum fundamento~ V. Ex" sabe que o custo de pessoal
no Orç-amento da União é superior a 50%. Então, V. Ex" há de ver que não se
resolveria, de modo nenhum. Terceiro~ V. Ex" culpa as multinacionais, porque o Governo não lançou mão ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu culpo o Governo, porque cedeu
às multinacionais.
O Sr. José Lins- Não, V. Ex" culpou as multinacionais de terem pressionado o Governo e o Governo por ter cedido à pressão.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Isto!
O Sr. José Lins- Muito bem, isto é uma injustiça de V. Ext-, porque V.
Ex!- sabe ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não é-injustiça!
O Sr~ José Uns- ... que as multinacíóri3.1s têm uma pequena
bilidade...

O Sr. Gilvan Rocha- V; Ex" estâ muito mal acostumado com negóc_i~s.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Nós, da Liderança do PMDB, estra-

O Sr. Itamar Franco - Não devia estranhar, não. É usual.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu estranho o fato de querer barga-

nhar ...
O Sr. José Lins --Ó que-Os Sf-s. não querem é ceder nada. O que os Srs.
querem é defender interesses eleitoreiros. Esta é a verdade.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não aceito as considerações de V.
Ex• que são irijustas e s&o, inclusive, ofe_n_sjvas à oposição.
O Sr. José Uns - ... porque seria imoral que eu pedisse aos Srs. para
concordar em aprovar os empréstimos e não seria imoral que alguém me propusesse aceitar, sem qualquer análise, a constituição de uma CPI. São dois
pesos e duas medidas.

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex" um aparte, nobre Líder. (Assentimento do orador)- Mas, é exatamente isto: há dois pesos e duas medidas. Se
me_ permite o nobre Líder, primeiro, porque o próprio notrie jã estâ dizendo, é
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma investigação;- uma das poucas coisas que restam ao Congresso Nacional. A coisa deve ser levada a sério;
não se barganha uma das poucas coisas que restam ao Congresso Nacional.
Uma coisa que deve ser levada a sério, e não uma barganha.

O Sr. José Lins- E o que resta ao povo desses municípios, então?
O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex'- sabe que este Congresso foi castrado por
esse Governo que está aí. Uma das poucas coisas que nos resta é o direito de
üiqllirir, de investigar. E V. Ex" graceja! Por que comparar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito com u·m empréstimo que é uma barganha, que decorre do mau c_omportamento da Bancada de V. Ex•, que não cumpre o dever
de dar número para aprovar esses empréstimos; é uma barganha inadmissível, que não faz justiça à- seriedade de uma liderança.
O Sr. José Lins- Proposto por mim, é barganha; proposto por V. Ex"

é ...

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito bem, nobre Senador Gilvan
Rocha, V. Ex• veio ao -encontro do meu pensamento com as palavras exatas.
O nobre Senador José Lins estâ querendo cOnfundir .. alhos com bugalhos".
Não tem nada a ver com a CPI da Previdência Social, que é a maneira que temos de exercitar o poder de fiscalização do Congresso Nacional, os empréstimos a Estados e Municípios. O que o Senador José Uns tem é medo da verda-

de.
rCSponSa~

O Sr. Itamar Franco - Exatamente!
O SR. HUMBERTO LUCENA -S. Ex• não quer que nós nos aprofun-

O SR. HUMBERTO LUCENA - Quein denunciou isto foi o Deputa-

demos na crise da Previdência, para que não fique aprovado, à saciedade, ao
povo brasileiro, quem são os grandes responsáveis pela crise da Previdência.

do Carlos Chiarelli.
O Sr. José Líns- Não estou dizendo quem denunciou; estou dando a
~in_h~ ~pinião a V. E~" e V. Ex' -hã de- convir que Cstâ fazendo uma grande in-

JUStiça a empresa nac10nal, porque 95% do pessoal empregado neste País não
depet;de de multinacional. Daí por que V_! Ex•, repiTo,- comodamente, critica
o Governo. Mas, se estivesse com a responsabilidade de resolver os problemas, certamente, não seria tão liberal quanto parece.

O Sr. Gilvan Rocha- E a CP!, nobre Líder? E o silêncio sobre a CP!?
O Sr. José Lins- A CP I, se V. Ex'" me permite; V. Ex• faz o requerimento, entra em entendimentos e é assim que se faz a CPL V. Ex" é um homem eXperimentado...
O Sr. Gilvan ROcha -

E- V. Ex" vai aprovar?

O Sr. José LinS- Eu concordarei com V. Ex•s, se a nobre Oposição negociar comigo, aprovar todos os emprêstímos.
O Sr. Gi/van Rocha - V. Ex" vê como se leva a sériO"! Qual é a seriedade
deste .Governo? Qual é a seriedade deste Governo ao barganhar uma Comissão Parlamentar de Inquérito sObre o escândalo do século, com a concessão
dos empréstimos. Isso vai entrar nos B.nais.
- ---

O Sr. José Lins- V. Ex" quer negociar, uni1ateralmente.- Jâ qÚe V. Ex"
impõe uma condição, imponho eu a V. Ex" V. Ex", Por obséquio, através da
sua Liderança, estude a possibilidade de concordar com a liberação desses recursos para os municípios.
--

O Sr. José Lins- A Verdade do PMDB, nobre Senador, não me

fasci~

na!

O SR. HUMBERTO LUCENA -A começar pelo Ministro Jair Soares, campeão do empreguismo e do clientelismo eleitoral para se eleger Governador do Rio Grande do Sul. (Muito bem!) S. Ex• é o grande responsável
pela crise da Previdência Social.
Para terminar, ouço o aparte do Senador ltaniar Franco.
O Sr. Itamar Franco-- Senad-or Humberto Lucena, eu discordo, com o
devido· respeito, Q.uando V. -Ex" estranhã a cOlOcação do Senador José Uns
que pedia para- barg:iõhã.r emprêstimos a troco da Comissão da Previdência
Social. Acho que não é estranho, Ex" Nos últimos tempos temos assistido,
exatamente, a este comportamento, sobretudo da Vice~Liderança do Partido
do Govenio nesta Casa. Era apenãs este o aparte Que desejava dar a V, Ex"
Não hâ nada que estranhar - esta tem sido uma maneira usual de exercer a
atividade parlamentar nesta Casa.

O Sr. José Lins -

Os municípios vão julgar ...

O Sr. Itamar Franco - Vão julgar V. Ex"
O Sr. José Lins - ... esta barganha que estou propondo. Vão julgar
quem tem razão.
O Sr. Itamar Franco- Esta "barganha", que V. Ex• estã propondo, é
entre aspas.
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O Sr. José Lins- O povo pobre do interior, _inclusivt? o dos Municípios
de Minas Gerãis, vai julgar V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador Itamar Franco, agradeço a oportuna retificação de V. Ex•, porque, na-Verdade, o rlobre Senador
José Lins tem sido useiro e vezeiro neste tipo de comportamento, aqui no Plenário do Senado Federal.
O Sr. Gabriel Hermes --Permite V. Ex', rapidamente, um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Se a Mesa concordar, V. Ex• tem o
aparte. (Assentimento da Mesa.)
O Sr. Gabriel Hennes- Nobre Senador, V. Ex• me perdoe, mas eu não
gostaria de entrar neste debate, principalmente depois que li e, acotiselharia
V. Ex• a ler, o editorial rápido de ontem do Estado de S. Paulo, dando um
conselho, que é o termo apropriado, certíssimo ao PMDB e à ARENA.
O SR. HUMBERTO LUCENA - ARENA?
O Sr. Gabriel Hermes- Não, ao PMDB e a nós do PDS, aos nossos
atuais debates. Mas, permita-me apenas uma advertência: o PMDB está fazendo um mal imenso, inclusive prejudiCando-Se eleitoralmente, castrando a
oportunidade de o Congresso liberar recursos destinados a escolas, hospitais
e 'obras sociais dos pequenos Estados do Nordeste. (Muito bem!)
O Sr. Gi/van Rocha- Por que V. Ex•s não vêm votar?
O Sr. Gabriel Hermes-Se V. Ex• mepermite,gOstaría de concluir. Neste ponto, estou de pleno acordo com o nobre Senador José Lins. S. Ex• é um
homem sofrido como é V. Ex•, da região maiS sofrida do Brasil, e que é a que
mais precisa desses empréstimos. E devemos, nós do PDS, dizer a esta gente
do interior, que quem não dã número não somos·ilós; quem preJu-dica a ida
desses recursos para esta gente pobre e sofrida do Nordeste são os nossos
queridos companheiros da Oposição.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não é verdade, nobre Senador. Eu
não estou aqui para falar sobre empréstimos, porque o assUnto que me trouxe
à tribuna foi outro ínteiramente diferente.
Mas, devo lembrar a V. Ex'- que a grande responsabilidade pela não
aprovação dos empréstimos é da Bancada do PDS, que tem 37 senadores no
Senado e aqui não aparecem. Então, nós da Oposição não temos nenhuma
obrigação de dar número nessas questões. Não temosl A obrigação é de V.
Ex•s.
O Sr. José Lins --Só se jUlga na obrigação de criticar .._.
O SR. HUMBERTO LUCENA -A obrigação é de V. Ex•
Por outro lado, esses Estados a que se refere V. Ex•, não estãó tão carentes de recursos.
O Sr. José Lins - Todos ricos!
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... porque a política de clientela, de
empreguismo que estâ aí, desenfreada, nesses Estados todos ...
O Sr. José Lins- Os Estados vão julgar V. Ex• por essa frase. Segundo
V. Ex'-, os Estados estão ricos e não precisam de dinheiro.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sobretudo no Nordeste, onde para
ganhar a eleição a qualquer custo, nos deixam quase que convictos de que estão nadando em ouro; porque de onde vêm os recursos para pagar esse novos
marajâs do funcionalismo público, que estão sendo contratados aí em todo o
Brasil? De onde?
O Sr. José Lii'ls ___:_:Agora, V. Ex• Já acha que os Estados estão ricos.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Os Estados estão desviando dinheiro
de investimentos pira custeio de despesa de pessoal.
Esta é a verdade; a irresponsabilidade adminiSti'ati•iii campeia.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou atender à convocação de V. Ex' e encerrar estas palavras para lavrar, mais uma vez nosso veemente protesto pelo
arquivamento, hoje, da Proposta de Emenda Coi1.stítucional do Senador Affonso C amargo, que estendia aos servidores públicos o reajuste semestral dos
seus salários. E jogo a inteira responsabilidade por este fato sobre os ombros
da Bancada do PDS no Congresso Nacional. Era o que tinha a dizer. (Não
apoiado.' Muito bem!)

O Sr. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana, por cessão do nobre Senador Jorge Kalurne.
O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Uma)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma comunicação.
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O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente; Srs. Senadores:
Na última sexta-feira:, dois acontecimentos transbordaram da órbitajurídica para alcançar todo o cenário do :Rio de Janeiro.
O primeiro foi o 5"09 aniversârio da ativídade profissional do Ministro
Evandro Lins e Silva. Realmente, Sr. Presidente, em 1931, aquele eminente
jurista que iria exaltar, com a sua presença, não só as tribunas do Júri, mas
também o Supremo Tribunal Federal, de que foi abruptamente- retirado,
aquele eminente jurista iniCiOu ·a ·sua carreira, como assistente do grande e
saudoso Evaristo de Morais. Na sexta-feira, no Primeiro Tribunal do Júri do
Rio de Janeiro reuniram-se advogados, juízes, admiradores, para saudar esse
5_0'1 aniversario de uma vida dedicada à defesa e ao Júrí.
Falaram, na oportunidade, o Procurador Everardo Moreira Lima, em
nome do Minístériõ·P-ú6HCo, e o I>es-enlbargador Bandeira Estampa, pelos
jllízC_s; ee-m nome dos advogados, o fi.)Jio daquele com quem se iniciara na
carreira Evaristo de Morais.
Ao terminar a sua cOmovida oração de ag-radecimento, Evandro afirmou
que -"pedia a Deus para no Juízo Final "lhe ser concedido o prazo de duas horas para fazer a sua própria defesa". Foi um momento alto da vida forense do
Rio de Janeiro que, como eu disse, não se conteve apenas nos limites do Tribunal. Mas a esse acontecimento que marca cinqUenta anos de uma laboriosa
e brilhante vida pública de um homem que exerceu neste País altas funções,
inclusive de Ministro das Relações Exteríores, se haveria de somar uma outra
também de cinqUenta anos, mas cinqUenta anos de idade do jovem Presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil, o nosso antigo colega, também abruptamente retirado do Congresso Nacional, José Bernardo Cabral. Foram dois
acontecimentos, Sr. Pici:Idente~ os quais não poderão deiXar de ~er registrados nos Anais desta Casa. São duas homenagens a dois homens que se têm
_ d~dicado à defesa das nobres causas, à luta pelo Direito e pela Liberdade.
O_ Sr. HUmberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. Humberto Lucena - Antes que V. Ex• termine o seu pronunciamento gostaria de levar a integral solidariedade da Bancada do PMDB, no
Senado, às justas homenagens prestadas a figuras proeminentes da vida nacional, como Evandro Lins e Silva e José Bernardo Cabral. Como bem acentua V. Ex•, duas vítimas do arbítrio e da prepotência que predominaram neste
País, e ainda predominam desde 1964.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. Ex•
Sr. Preside-nte, ao faúr este registro penso interpretar o pensamento de
quantos -convivem e acompanham a vida pública e laboriosa desses dois ilustres brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- 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:
Nos dias 26, 27 e 28. o PMDB realizou, em Porto Alegre, o seu Semi~
nãrio Nacional, "Esperança e Mudança", sobre o tema: "A Crise Brasileira e
as Alternativas do PMDB."
O PMDB preocupa~se, Sr. Presidente, em ter uma visão nacional dos
problemas brasileiros, em apresentar, em discussão democrãtica com a sociedade, alternativas vãlidas, exeqUíveis e necessãrias para este País sair do atoleiro, desta violenta Crise em que se encontra! Só os cegos não a vêeml
o Seminãrio teve um painel de abertura com vârias exPosições Com
tema "A crise brasileira e os compromissos do PMDB", os sérios compromissos com a sociedade brasileira, principalmente com as parcelas desta sociedade oprimida, os trabalhadores das cidades e dos campos, os pequenos e médios proprietârios de terra, os pequenos e médios proprietários urbanos, empresários, largas faixas das_ classes médias, empobrecidas. Durante todo o dia
27, Sr. Presidente, centenas de pessoas de todo o País representando quase to~
dos os Estados do Brasil- políticos, intelectuais, trabalhadores, lã estiveram
discutindo problemas nacionais, problemas brasileiros em seis comissões, qae
foram as seguintes:
Comissão de Análise Política (Local: AuditóriO)- Temãrio: .. 0 PMDB
frente à crise política nacional: Estratégia eleitoral e a proposta de um novo
modelo institucional para o País."

o

Comissão de Análisi-EcOnõinica Cofz)Wriural (Plenãrio, 111 andar)- Temário: A ConJUntura Econômica e a Proposta de .. Retomada Ordenada do
Crescimento".
Comissão de Planejamento Econômico (Comissão de Direitos Humanos,
49 andar)- Temãrio: Uma nova estratégia de desenvolvimento econômico.
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Comissão de P!anejamento de Polfticas SOCiais (Plenarinho, 39 andar)Ternário: Elementos para uma nova polítiCa trabalhista, elementos para uma
nova polftica de educação, elementos para uma nova política de saúde, elementos para uma nova política de proteção ao meio ambiente.
Comissão de Análise e PlanejamentQ do.s Problemas de Desenvalvimento
Regional e Urbano (Local: Comissão Agricultura, 39 andar) - Ternário: Os
desequilíbrios- regionais c a defmiÇão de um novo modelo de divisão interregional do trabalho no Brasil. Elemento para uma política -de desenvolvimento urbano.
Comissão de Análise do Imperialismo e da Questão Nacional (Local: Comissão de Constituição c Justiça, 49 andar.)- Ternário: Reavaliação dos interesses nacionais e elementos para uma política de desenvolvimento nacionalista, avaliação- e definiçãO de algumas linhas de renovação e mudança.
Concluiu-se esse seminário, ontem, ã.pôs airij)fiiS discussões com o Plenário constituído de centenas de pessoas, com um documento que representa
alternativas do Partido para a crise brasileira e: um documento final discutido
e aprovado pelo Plenário: A Carta de Porto Alegre.
Parte o PMDB, Sr. Presidente, do princípio de que este Governo, instalado em 64, além da incompetência, da corrupção tem, também, princípios.
Não iiasceu do acaso, implantou-se visando, objetivando o que aí se encontra
realmente. Até que, sob esse aspecto, foram muito competentes. B. óbvio que
um sistema corno esse traz dentro de si um processo tão grande de contradições, ao longo do tempo, que, decorridos IS anos, deixa os seus criadores
desarvorados. E aí se encontram, perplexos, sem projeto. O que se identifica
hoje, neste País, é a ausência de projeto governainen_tal. Perderam o fio da
meada, e, por não conseguirem encontrá-lo lançam mão, insistentemente, de
medidas paliativas, de tapa-buracO, de reinendos nesta colcha_enorme que teceram, cujos buracos não são poucos, a pgnto de o PMDB con_~idera_r que_ é
impossíVel salvá~la, tapando-se-lhes os buracos. O que é preciso mesmo é alterar, é mudar este modelo, este estilo económico-social a que nos sub-meteram autoritariamente. O documento será entregue à sociedade brasileira.
O PMDB pretende, tanto quanto possível, utilizar-se de todos os meios
de comunicação, importantíssimos meios de comunicação da vida moderna,
para fazer chegar este documento à sociedade, porque ela precisa discuti-lo.
Ele não tem a pretensão de ser um ponto final das pretensões peemedebistas,
de ser uma coisa acabada, uma obra _definitiva que não possa ser alterada,
aprimorada, pela discussão democrãtica com todos os setores sociais do País.
Este documento, "Esperança e Mudança", sofreu algumas alterações
neste primeiro SemináriO Nacional do Partido. E era natural que sofresse,
porque é deste debate democrátiCo que hão de surgir as soluções. ~. iõclusive,
do permanente processo de denúncia de tudo que aí existe, do fracasSo do Estado autoritário que hão de nascer as soluções.
Pretende ser este documento também um instrumento da luta de nossos
candidatos para as eleições de 1982. Ele tem a pretensão de ser uma plataforma básica de nossos candidatos aos governos estaduais, aO Senado, à Câmara
dos Deputados, às assembléias legislativas, às prefeituras-e às Câmaras deVereadores. Está o partido se movimentando no sentido de fazer dezenas de seminários regionais também sobre política municipal popular, democrãtica,
política estadual, mesmo levando em conta todas as limítações que ainda o
regime autoritário nos impõe.
Esta, portanto, era a comunicação que queria fazer à Casa, e a certeza
que o PMDB se dispõe a discutir alternativas, que as terri, para os problemas
brasileiros, com todos os Partidos Políticos, incluindo, obviamente, o PDS.
Gostaria de finalizar, Sr. Presidente, sem me esquecer de que sexta-feira
próxima passada comemoramos um ano do atentado a bombas à Tribuna da
Imprensa, no Rio de_ Janeiro.
Não apenas o- eminente jornalista Hélio Fernandes, mas toda a Nação
ainda se encontram estupefatos por jfterem--se p-assado 368 dias sem que ninguém saiba que processo o Governo fez, que passo tomou o Governo para
apurar as responsabilidades. Cobro, desta tribuna, em nome do PMDB, a
apuração ·desse fato, desse e de outros fatos terroristas ocorridos neste País,
porque se há uma coisa certa é o que vou dizer: a sociedade civil não aceita
conciliaÇão com o terror, não ãéeita compactuar com- os terrorístas: E não
aceitando, estou certo, absolutamente convencido, de que ela estará exigindo,
com o Congresso Nacional, que o Governo também- rião o faça e apure as responsabilidades daqueles que chegaram a tirar vidas neste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra à nobre Senadora Laélia de Alcântara, para uma comunicação.
A SRA. LAil:LIA DE ALCÂNTARA (Para uma comunicação.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Médico_s e dentistas de São Paulo deverão entrar com pedido de mandado de segurança contra a Receita Federal, para suspensão do pagamento de

quantias suplementares ao Imposto de Renda, tendo em vista a liminar concedida a um médico daquele Estado pelo Juiz da 6" Vara da Justiça Federal.
De acordo com declarações prestadas à imprensa pelo presidente da Assedação Paulista de Medicina, mais de 4 mil médicos de São Paulo foram
·prejudicados pelo fisco diante do fato de que, "com a certeza de impunidade,
jâ que a Receíta não estava exigindo recibos, milhares de pessoas passaram a
inventar consultas e declarar pagamentos a médicos dos quais nUnca haviam
sido clientes".
O .referido médico paulista afirma, também, que hâ cerca de lO anos, a
Receita .não confere a veracidade dos pagamentos declarados pelos contribuintes, e quando resolveu cruzar as informações para verificar se as quantias
recebidas e· de:claradas pelos médicos conferiam com as quantias registradas
como pagas dos alegados "clientes", percebeu que a soma não combinava.
Ao iflvés de ·exigir recibos-de pagamenfos dos que declaravam, a Receíta resolveu fazer o inverso. exigindo dos médicos e dentistas que estes provassem
que não haviam recebido".
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, diversas entidades de classe, encabeçadas
pela Associação -Paulista de Medicina e pela Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas, no dia 26,_sexta-feira da semana passada, endereçaram
às autoridades administrativas e à opinião pública em geral, uma nota escla~
recedora acerca da crise surgida com as classes médicas e de cirurgiõesdentistas, como resultado da política fiscal executada pela Receita Federal.
O referido comunicado público, ao concluir por considerar o dia de hoje,
29 de março, como Uía Nacional do Protesto contra a Política Físcal, enfatiza os sentimentos de profunda mágoa, indignação e revolta que se apossaram
dos ilustres médicos e cirurgiões-dentistas do Brasil, que, atingidos em sua
honorabilidade pessoal e profissional, exigem um reparo, pelo diálogo sem o
qual será inevitável que ocorra progressivo distanciamento entre o Governo e
estes dois importantes segmentos da Nação.
O Sr. Gilvan Rocha -

Permite V. Ex' uin aparte?

A SRA. LAÉL!A DE ALCÂNTARA- Com muito prazer, nobre Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gilvan Rocha- A solidariedade não é só de colega de Senado, mas
principalmente de colegas de classe, talvez uma das mais sofridas classes do
Brasil e a mais incompreendida, que é a classe médica brasileira.
A SRA. LAÉLIA DE ALCÂNTARA- E a mais nial paga, também.
O Sr. Gilvan Rocha- E a mais mal paga, V. Ex' o disse muito bem, porque este Governo; que gaStou tanto com o planejarnento, não possufnenhum
planejamento para a saúde. Aproveito até o diScurso da ilustre colega, duplamente colega, para perguntar aos Ministros da Saúde e da Previdência- onde
está o PREV-SAÚDE. Quando do lançamento desse plano mirabolante, no
ano atrasado, eu, como Presidente da Comissão de Saúde do Senado, fui
debatê-lo com S. Ex~s. plano que foi aceito e festejado pela classe médica brasileira e que está no fundo do baú juntei ao ••buraco" da Previdência. V. Ex•
sabe que este é um Governo completamente desgovernado. E tanto é que o
Imposto de Renda tem o mau gosto de mostrar um leão tentando engoÍir o pé
de um pobre contribuinte brasile"iro. E veja V. Ex• a tremenda injustiça que se
fez com a classe médica, porque não lhe deu nenhl!-m direíto de comprovar a
lisura de suas declarações. Todos eles foram penalizados ex-officio, sem direito de defesa. Mas, felizmente, ajúStiça ainda existe neste País, em alguns seto~
res, e V. Ex" diz à Casa que-foi obedecida uma liminar que faz com que pelo
menos a classe_ médica dos odontólogos brasileiros tenha o direito de mostrar
que não andam lesando como muitos figurões lesam, os cofres da Pátria.
A SRA. LAl:-:LIA DE ALCÂNTARA- Obrigada pelo seu aparte, ilustre Senador Gilvan Rocha e colega também de profissão.
Associando-me, como médica e_ como Senadora da República, às justas
manifestações das associações representativas da~ classes médicas e odontológicas de São Paulo, contidas no comunicadO público que fizeram divulgar,
desejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores que o mesmo, pelo seu alto significado
social, seja inserido nos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. LAELIA DE
ALCÂNTARA EM SEU DISCURSO:
SEÇÃO LIVRE
AOS MÉDICOS E CIRURGIOES- DENTISTAS
ÀS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
À OPINIÃO PÚBLICA EM GERAL
Às elltidades ãdiante nomeadas, representatíva:s das classes médica e
odontológica, vêm à público fazer uma: análise sumária da crise surgida com
ambas as classes, como resultado da política fiscal executada pela Receita Federal.
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Como já foi amplamCnte dívulgado, as duaS categorias profiss-ionais consideraram inaceitável a maneira pelo qual" foiam feitas is "notificações adicionais ... De fato, as notificadas foram aprioristicamente considerados como
deved_orcs, inclusiví: nos casos em que foram vítimas de falsos declarantes.
Ainda mais, a política fiscal ora executada assu-me carâter espoiiativo,
pois a dívida que eventualmente cada qual reconheça foi acrescídã das seguintes penalidades: eliminação da dedução de 20% a que têm direito as -declãrantes da cédula D"; correçào monetária; juros; e, sobre o montante, multa de
50%. f: menos relevante saber se tais penalidades estão inscritas em textoS legais e regulamentações complementares, do que compreender que um tal volume de sanções ultrapassa o poder de pagamento do contribuinte, configurando então uma política de espoliação fiScal.
Por último, a própria legislação fiscal está absolutamente divorciada da
atual realidade brasileira, o qaco torna injusta e cruel para a totalidade dos
contribuintes. Tanto mais porque, este é na verdade um Imposto sobre o Trabalho" e não um "'imposto sobre a renda".
Conforme declarou autoridade administratiVa- fazendária, a Receita Federal tem a missão de arrecadar 4 trilhões de cruzeiros -neste -exerdcici. E isto
ela irá fazer, custe o que custar para o cidadão. Inverte-se assim, a ofdem natural das coisas: ao invés de organizar o planejaffiento de· ácordo cOm a a_rrecadação, procura-se arrecadar para s~stentar o planejamento.
_
Às entidades representativas dos médicos e cirurgiões-dentistas, desde o
início de março vêm empreendendo todos Os esforços para manter diálogo
com as autoridades federais. Este diálogo foí TiiíCiildO no encontro havido
com o Exm9 Sr. Ministro da Fazenda, em 4 de março último, mas lamentavelmente teve encerramento prematuro pela intervenção infeliz do Secretário da
Receita Federal.
A partir de então, foi solicitado uma audiência aO Exm9 Sr. Presidente,
João Baptista Figueiredo, pelas entidades que representam 180 mil profissionais da odontologia e da medicina do Brasil. Desde o -dia 16 do mês corrente
que solicitação nesse sentído foi entregue à Casa Civil. Aproxíma-se o dia 31
de março, data limite para qualquer solução que se deseje encontrar, sem que
nenhuma resposta tenha sido dada.
Corno satisfação devida à opinião pública, desejamos informar que nenhum dos itens contidos na pauta de reivíndicações que desejávamos apresentar às autoridades supremas, representa a concessão de qualquer privilégio.
Mesmo porque, jamais se soliCitOu ã.nístia fiscal. Todos os itens são absolutamente legítimos e temos certeza, dentro em breve acabarão por ser incorporados à legislação fiscal. Mesmo a isenção de pagamento de multa e juros, por
parte daqueles que se reconhecerem devedores, não seria um tratamento de
exceção. Muito ao contrário, mesmo e-sta iSenção foíhenefício jâ concedido a
todos os devedores da Receita. Pelo Decreto Lei n9 1.893, que abrangeu o
período anterior a 31 de dezembro de 1979.
Por todas as razões expostas, podemos hoje afirmar que a inflexibilidade
da tecno-burocracia prevaleceu sobre a sensibilidade, gerando profundas repercuss_ões psicossodais que ocorreram nas classes atingidas. Estas, inevitavelmente, terão conseqüências nos eptsóâios que irãO ser desdobrados em futuro próximo. Representando as Assembléias conjuntas realizadas com médicos e cirurgiões-dentistas, as entidades adiante nomeadas, divulgam a seguinte orientação:
I) Considerar o dia 29 de março como Dia Nacional do Protesto c_ontra
a Política Fiscal;
2) Suspender a realizaçãO da Assembléia Pública antes convocada, para
o dia 29, às 16 horas, defronte o Ministério da Fazenda. Ela passou a ser supérflua, pois o Governo Federal já está amplamente informado da indignação e revolta dos profissiOnais. da saúde e mesmo assim tem se mostrado insensível a tais- sentimentos;
3) Igualmente, ficou decidid_o não suspender as atividades nos consultórios privados, naquela data;
4) Aos que desejarem recorrer à ''via judicial", lembramos a necessidade
de se comuni\."lrem com suas entidades, a fim de serem informados sobre a liminar concedida pela 6' Vara da Justiça Federal em São Paulo. O mandado
de segunmça que gerou esta liminar poderá ainda ser estendido aos interessados, desde que procedam de acordo com a orientaçãO que lhes for dada;
5) Finalmente, ficou decidido manter a mobilizaçã_o das classes, pois é
iminente o infcio da nova etapa da escalada fiscal, representada pelo envio
das "Notific~~ões" correspondentes ao ano de 19MLOs colegas dever~o se
comunicar com suas cntida_de_s_de classe, desdejã para saber cofio PY.óceder
na eventualidade de serem notificados.._
Ao ence1 ·:uroos este comunicado público, queremos enfatizar que os
sentimentos de profunda mágoa, indignação e revolta, de médicos e
cirurgi_ões-d_entistas, exigem um reparo. pelo diãlogo, sem _o qual será inevitá-

767

ve~

que ocorra progressivo dis~anciapt,ento .entre o Governo e estes dois impo-rtunte.'> segf!1entr5s-dil NaÇão.
Associação Paulistd de ,~fedicina, A.uodação Paulista de CirurgiõesDentistas, Conselho Regional de Jfedicina Est. S. Paulo. Conselho Regional de
OdontOlogistas Est. S. Pãulo, Sindicato dos .Médicos de S. PaulO, Sindicato dos
Odonrologistas Est. S. Paulo, Associação Paulista de Odonwpediatria, Assodação lt-Jédica Brasileira, Associação Brasileira de Odontologia. Federação
Nacional dos Médicos, Federação Nacional tfo_s Odontologistas.·

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Sobre a mesa, projeto de lei que
vãi ser lido pelo Sr. f9_-Secretário.
Ê lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO

SE~ADO

N' 34, DE 1982

Disc-iplina a participação d~ trabalhador na gestão das empresas.
O Congresso Nacional decreta:
_ ,
Art. 1<1 Observados os preceitos desta lei, é obrigatória a participação
de um ou mais empregados na direç_ão elas empresas em que trabalhem.
Parágrafo único. Esta lei aplica-se a toda sociedade com fim econômíco, ínclusive empresa p6blica ou-·sociedade de ecOnOmia mista.
Art. 29 Todo empregado admitido há mais de cinco (5) anos terá direito a- Pa:iticipar, sem qualquer dis-criffiiOação, da direção da emPresa em que
trabalhe.
Art. 39 A integração do empregado na direção da empresa far-se-á mediante sua eleição para cargo da Diretoria que se vagar, segu~do delit?eração
da Assembléia Geral de acionistas ou coti§_tas, pelo Conselho de Administração ou pelo titular, conforme o caso.
§ (9 Para o fim do disposto neste artigo a Diretoria Executiva entregará
a cada empregado, mediante protocolo e até trinta (30) dias antes da data da
eleição, uma lista de dez (lO) nomes dentre os quais serão indicados os cinco
(5) que devam ser levados à consideração do órgão deliberativo, sendo eleito
Diretor qualquer dos cinco mais votados.
§ 2'1 A empresa cgm capital soçial aciiT!a d~ 200.000 (duzentas mil)
OR:I'N".~Aev_eráter_ Qois ~!_retor~~_eleitos na fo"rm;;t dest~ _lei.
Art. 49 A empresa poderã acrescer o quadro de sua Diretoria de tantos
cargos quantos forem necessários à exigência desta lei, cabendo ao Diretor
que vier a_ser eleito exercer ~eu mandato pelo prazo que restar aos demais diretores ou, se diversos os prazos d9s mandatos, pelo que por último se extinguir.
Art. 5"9 A eleição de empregado para exercer cargo de Diretor acarretará a suspensão do contrato de trabalho, garantido, entretanto, o cômputo do
respectivo teinpo pa_ta todos_ os fins de direito, vedada a sua dispensa durarite
o exercício do mandato.
Art. 69 Os direitos, deveres e responsabilidades dos Diretores eleitos no
regime desta lei serão- regufados_pelas·d-isP6síçõ6S da Lei n9· 6.404, de 16 de de-

zembro de 1976.
Art. 7<~ A empresa que descumprir esta lei ficará sujeita, enquanto perdurar a inadimplência, ao pagamento de multa diária equivalente ao valor de
5 (cinco) ORTNs, impedida, ainda, no mesmo período, de realizar quais-quer
operações de crédito com estabelecimentos vincul~dos ao_sistema financeiro,
bem corno particípar de licitações ou de contratar com a administração públiArt. 8<~ A fiscalização do cumprimento das obrigações previstas nesta
lei e a aplicação da$ penalidades a que se refere o artigo anterior são da atribuição d~s autoridades COmpetentes do Miriistério do Tnibãlho.
Art. 99 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O projeto que ora temos a honra de oferecer à consideração da Casa
baseia-se em trabalho do Dr. Otto Eduardo Vizeu Gil, do Instituto dos Advogados Brasileiros, destinando-se a dar çumprimento à determinação constitucional referente à participação do trabalhador na gestão das empresas (art.
165, V, da Constituição Federal).
Em virtude da importância da matéria, contamos certo com o interesse e
a colaboração de nossos ilustres Pares, seja para a sua aprovação, seja púa o
aperfeiçoamento d-o texto, nas comissões técnicas ou no Plenãrío.
Sala das Sessões, 29 de março de 1982. - Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constituição

·e Justiça, de Legislação Social e

di Sen---;lço -Público Cillil.}
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O projeto que acaba de ser lido
serã publicado e remetido às comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - A Presidêncía convoca sessão
conjunta a realizar-se no dia 6 de abril próximo, às 10 horas e 30 minutos, no
Plenãrio da Câmara dos Deputados, destinada a recepcionar o PreSidente da
Alemanha, Senhor Karl Carstens.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Está finda a Hora do Expedien·
te.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum Para deliberação.
Em razão disso, deixam de ser submetidas à consideração do Plenário as
matérias da pauta de hoje, uma vez que todas dependem de votação.

São os seguintes os itens cujti apredãção

e adiada:

PARECERES, sob n•s 1.197 aJ.I99, de 1981, das Comissões:
.::... de- -CõnStituição é Justiça, pelã ·constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- d'e Fiiranças, favorável.
7
Votação, --~m primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado _n9 36~. de
t979, 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 Co·
missões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9_114, de 1981
- Complementar (n9 168/80- Complementar, na Casa de origem), de iniciatívá 00-Serihor 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~I.354 a 1.356, de 1981, das Co·~
missões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 47 (82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comiss.ão de Finanças.)

2
Votação, em primeiro turnO, do ProJeto de Lei do sCriadO-n~ 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciárió;- na forma- Que especifica, teildo
PARECERES, sob n•s 81 I a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constitiiíção e Justiça, pela constitucionalidade juridicidade;
- de Legislação Social, favoráVel;
- de Saúde, favorável; e
-de Finânçils, faVorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e JoSé Fragélli.
- .
~-. - ·- .
.,

e

3
Votação, em prfmeiro ü.i.iri8, do Projei.ó de Lei do S_enado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que Tnádifica dispositivo da Con~
solidação das Leis do_Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas_ extras habituais também integre- a remuneraçã-o, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucfonalidade e juridicidade;
-de Legislação Social.- favorãVel;-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 Fárça Aérea Brasileira, fendo
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, fclvoràvel, nos termos de substitutiVo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorãVel ao substitutivO -da Comissão de
Constituição e Justiça.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado o9 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, juridícidade e, no
mérito, favorável.

6
Votação, em pdineirO -tuino, do Projefo de Lei do Sena-do n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescen-ta dispositivos à
Lei n9 5.480, de lO de agostO de 1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo

Di_scussão, em primeiro ti.IrnO, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, d-o Serlador Gabriel Hermes, cine diSpõe sobre o exercf~io 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 LegisiCfção So~ial! f~v~ráVeí; _~ _
·
_,__de Serviço Público Civil, contrário; e
~ de-Ec-õftõiniq, -~avofâvel, c~~ _as E~endas 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,
volta-se à lista dos oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
são- do orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
Venho mais uma vez a esta tribuna para tratar de um assunto que, pela
sua gravidade, pela sua importância, pela sua urgência, está acima do diálogo
partidário, está acima do interesse do Partido do Governo, ou d6s Partidos
de Opos'íção. Trata~se de um problema que vem se agravando no Pafs e que,
dentro do complexo social, já ameaça a tranqUilidade da fanifiia brasileira.
Quero referir~ me .To"nda de violêntías, de assaltos e de asSasSinatos p-ratic.i~
dOs nos gra-ndes centros do País, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasília.
Lembro-me de que, deputado pioneiro, chegando aqui nos idos de abril
de 1960, muitas vezes era_ convidã.do a almoçar na casa daquela grande figura
de homem público que se chamou José Maria Alkimim, e na modéstia minei·
r a de sua casa perto da W-3, muitas vezes saíaffios para a Câmara dos DepUtados e a porta de sua casa ficava apenas encostada. Com o hábito nordestino
de passar ferrolho e até barra de aço e de madeira, porque tivemos lá no Nor~
deste__ época de cangaceirísmO, de banditismo, criança vinda do sertãO pernambucano, eu perguntava para José Maria Alkimim: não passa a chave na
porta? Ele dizia::- -esta cidade foi construída para a segurança dos cidadãos.
Isso em 1960. Hoje, Sr. Presidente, nós olhamos para uma edição de um matutino, e na página policial vêm em manchet~: _''Assaltantes fuzilam motorista". "Maria, a viúva, diz:" Meu filho vai creSCer frustrado." upadaria da SQS_
207 é assaltada." "Atacado, ao meio-dia, por bandidos, na 506 Sul." "Fotó·
grafo fica sem carro." "ComerciáríO apanha e fica semª' pasta."_~ esta a fo_~
tografiã da vida não aPeriaS d~-Brasíli~! mas das principais cidades deste País.
No C:nlanto, Sr. Presidente, com a responsabilidade de educador, não
quero culpar os nossos organismos de repressão, porque neste caso-, por
exemplo, ocorrido sexta-feiTa, já hoje um cqrajoso agente de segurança deteve
o assassino. Mas se isso mostra a atividade da nossa polícia civil, não nos
convence que seja apenas a--ação repressiva que possa reSolver este prOblemaque ameaça a tranqUilidade da família brasileira. É um problema que não é
de par_tidos, que não é apenas -~e _Gover!lo, mas que é, sobretuc!o, da sociedade brasileira: Todos nós precisa-mos participar dele; todos os clubes sociais,
todos os clubes de serviço têm que se reunir, e numa ampla assembléia de co
munidade, temos que ajudar a Polícia Cívil das nossas grandes cidades neste
problema de segurança de indivíduos, de segurança do cidadão.
Não podemos_ prescindir do pol!ciamento ost~nsivo, porque este tipo de
policiamento te_rrl -demonstr~do que, quarldO h~ col_aboração entre _a_ Polícia
Civil e a Polídii MT!itar dõ Estado~ dim.inúí~sf: consideravelrpent_e_ o índice de
criminalidade. Gostaria de salientar o esforço que fazem as polícias civis das
grandes capitais, a começar pela minha cidade do Recife, ond.e à onda de cri~
8

Marto de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mina~ idade é muito grande, porque é uma cidade inchada, como jã assinalou
o soc16logo Giberto _Freire_ Uma cidade com mais de_um miJh_ão e trezentos
mil habitantes tem um corpo de segurança civil ridículo para sua população,
porque não chegam a dois mil os agentes da segurança pública da cidade do
Recife, para manter a ordem numa cidade que, como "Capital do Nordeste",
recebe diariamente um fluxo de população vinda do interior e dos Estados vizinhos.
Aqui, em Brasília, a situação não é diferente. Sei das dificuldades com
que luta o Co_ronel Paulo Azambuja, Secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, dificuldades essas que são divididas com o comando da Polícia
Militar do Distrito Federal, nas mãos do Coronel Egeo Corrêa de Oliveira e
do seu substituto, Coronel Hezer da Silva Nogueira.
Tudo isso, porém, Sr- Presidente, não me convence, como educador; que
possamos assistir a. este auinento de insegurança sem medidas imediatascomo a que há poucos dias a Polícia Civil tomou -, medidas preventivas,
procurando esvaziar os locais onde se reúnem os marginais, procurando,
numa ação ostensiva, sanear a "Capital da Esperança", a fim de que não vivam aqui em segurança apenas nós, senadores, que temos em nossas quadras
um segurança para os nossos edifícios; não vivam em segurança apenas os
Ministros, que, das suas resídênCias para Os SCtis lOcais de trabalho, são
acompanhados por carros de segurança; que nã"o tenham segurança somente
aqueles que exercem função pública de destaque. Que tenha segurança desde
o Presidente da República ao mais modesto gari desta cidade, porque todos
contribuímos, direta ou indiretamente, com impostos, e esses impostos têm
que ser distribuídos pelos serviços de educação, de saúde e de segurança.
Não podemos, portanto, Sr. Presidente, viver ao sabor da onda de atentados, de assaltos que já se tornaram triviais nas grandes cidades deste País,
deste País que tem problemas maiores, mas cujos problemas menores podem,
sem dúvida, perturbar a solução dos maiores.
Sr. Presídente, Srs. Senadores, se levasse apenas, aqui, em Brasília, a vida
artiiTcial de conviver com os meus pares e com o meu gabinete, claro, eu não
teria olhos para ver nem OU\'idos para ouvir o clamor desta população que está, sem dúvida, ameaçada pela onda de crimes que se repetem todos os dias
em Taguatinga, em-Ceilândia, no Gama, Planaltina e no próprio Plano Piloto.
f: por conviver c~m-~s brasilienses, é por ir à associaÇão dos escritores, à
Academia Brasiliense de Letras, ao clube _dos criadores de pássaros, é que me
misturo, como povo que sempre fui, à gente mais simples de Brasília. É em
nome de..:;ta gente sirilples que venho a esta tribuna, confiante no espírito de
comando do Governador Aimé Lamaison, confiánte na disposição do Secretário de Segurança, do comandante da Policia, dos clubes de servíço de
Brasília- Rotary, Uons etc. --que todos se unam com ·as igfej:ls- e crl.em
uma corrente de proteção, não apenas moral, maS, ·sõbretudo, fíSica pã.ra a juventude de Brasília, que está sendo solicitada dia a dia, hora a hora, por uma
marginalização.
Sr. Presidente, as minhas palavras são as de u_m_homem que nunca se deixou intimidar pelos problemas da sociedade, porque um educador acredita na
educação.
A educação não deve ser apenas formal, através das escolas, ela precisa
também ser informal, ela precisa criar-ÍleceS"sidades novas. Essas necessidades
novas têm que se desenvolver através de um Estado, através de um sistema
que acompanhe o crescimento desta Naç_ão.__ __ ··---·0 que está havendo, sem dúvida, aqui, em Brasília, e nas grandes _cidades
brasileiras, é uma dicotomia entre a explosão populacional e o crescimento
dos órgãos de orientação social e de prevenção. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOSE LINS PRONUNClti_DlSCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIOR H ENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo para uma comunicação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·O Shldicato Rur~l de Jataí vem realizando, há mais de 20 anos, com brilhantismo, suas exposições agropecuãrias de- âmbito regional, que pela sua
tradição, despertam grande interesse em outros Estados.
Para surpresa da comunidade jataiense, o acontecimento foi abolido do
calendário da Secretaria de Agricultura de Goiãs.
Considerando a importância social, econômica e política do evento, que
aprimora o rebanho bovino da _regi~o e atraí bons negócios para o Est~do,
junto o meu protesto, da tribuna do Senado, aos protestos do Síndícato Rural
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daquela progressista cidade do meu Estado, por ver nesse ato um desserviço à
economia da região e_, ao mesmo tempo, solicito ao Governador do Estado
que reconsidere a medida, mandand9 recolocar no calendário oficial agrícola
essa tradicional exposição agropecuária. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço foi instituído, no P~ís, sob a
alegação de a_ssegurar mais proteção ao trabalhador, quando, na verdade, encorajando a opção entre este e o sistertra anterior, fez com que muitos renunciassem à estabilidade, então conquistada aos dez anos no mesmo-emprego.
Passou o FQTS a ser administrado principâlmente em função do plano
da casa própria, instaurado, sob a administração do BNH, pelo Sistema Nacional de Habitação. Inegavelmente, houve impulso na solução da crise habitacional, aparecendo a construção de casas financiadas também no interior
do Pais. Mas, na prática, a cada ano, com a aplicação da correção monetária
às prestações, enquanto _o_s salários não se beneficiam da medida em igual
proporção, aumenta o número de insolventes do sistema, principalmente entre os que percebem menos de cinco salários mínimos como renda familiar.
Além de tudo, a legislação do INPS contém uma insuportável discriminação, que contraria o art. 153 da Constituição, bem como a Convenção n"'
111 da Organização Internacional do Trabalho, adotada, no Brasil, por decreto legislativo de 1964 e promulgada em 1968, não permitindo a discrimi·
nação de sexo nos empregos e profissões.
Na verdade, o trabalhador não pode sacar o seu depósito do FGTS, mesmo por ocasião do casa_mento, o que só é facultado à mulher, que, para retirálo, tem que se demitir do emprego, ao contrair núpcias. Ora, o FGTS só pode
ser retirado, em-fegra, em caso de demissão pelo empregador e não no de
afastamento voluntário, com apenas aquela exceção da mulher que casa.
Entiio, o regime do FGTS configura uma dupla discriminação: porque
não assegura ao homem, que se demita por ocasião do casamento, o direito
garantido à mulher; e porque, por outro lado, restringe o trabalho da mulher
casada, encorajando-a a abandonar o emprego.
Ora, quando, a cada dia, mais a mulher se integra nas tarefas económicas
fora do lar, já o Código Civil prevê, inclusive, que pague pensão alimentar ao
marido desempregado, nada justifica o critério dessa legislação, impondo-se
sua alteração, para que se permita tanto ao homem como à mulher a retirada
do saldo de sua conta por ocasião do casamento, como se prevê na legislação
do PISe do PASEP, e que, através de projeto de lei em andamento no Congresso Nacional, já procuramos corrigir.
Era o que tinha a dizer, Sr.. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr.
-~
Presidente, Srs. Senadores:
A Universidade Federal do Ceará, através de sua tradicional Faculdade
de Diriito, deverá comemorar, a 12 de abril do corrente ano, ao lado de outras instituições-ligadas ao culto_da Justiça e à difusão da cultura, o transcurso do primeiro centenário de nàsciménto do Dr. Eduardo Henrique Girão,
- CliJ<j nome profiro Cóm sái.ldade e alto apreço.
Ju~isconsulto dos mais eminentes, civilista insigne e professor emérito,
ex-Pres1dente da Assembléia Legislativa e ex-Chefe do GoVerno do meu Estado, _em 1928, o Dr. Eduardo Girão n_a.sce:u.há c~m _anos na progressista cidade
de Morada Nova, no interior do Ceará, filho_do Major Eduardo Henrique
Girão e de sua esposa, D. Benvenuta Pessoa Girão.
E,ra .um ho'?em extremamente inteligente e v.oltado para as tarefas de
apre~dizagem -e
atualiiáção de conhecimentos, a ponto de provisionar-se
como advogado aos dezoito_ anos de idade, perante o colendo Tribunal da
Relação do Estado do Ceará.
Após concluir exames de madureza no Liceu, conforme a legislação de
ensino de sua época, matriculou-se na Faculdade de Direito de Fortaleza,
transferindo-se posteriormente para a de Recife, onde veio a bacharelar-se em
-c

?e

1912.

Foi professor do Curso Téc~i~~-da Fênix Caixeiral, na Capital de seu Estado, e obteve, em seguida, por concurso, a regêncía da câtedra de Direito Civil na Faculdade de Dir~ito, em cujas funções esteve durante quarenta anos,
sendo uma das figuras de maior expressão do ensino jurídico do País.
Tive o privilégio e a honra de ser seu aluno. ViRo jã no ocaso da vida, em
pleno outono, mas dele recolhi uma írilpressão definitiva, por ·seUs exemplos
de bondade e dignidade profissional. Calmo, sereno e justo, possuía uma autoridade moral indiscutível, que os discípulos admiravam e respeitavam, den-
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tro e fora da sala de aula. Nesta, esmerava-se em transmitir as mais sãbias
lições que jã ouvi sobre Direito Civil. disciplina que conhecia profundamente,
proferindo preleções de altíssímá nNel-cUiiui-al
Voltemos, porém, ao início de sua brilhante carreira pública. Deixandose seduzir pelos apelos da política, foi, de !923 a 1928, Deputado Estadual em
Fortaleza, tendo ocupado, por escOlha de seus pares, a Presidência da Assembléia.
Quando ocorreu a renúncia de Moreira da Rocha, foioguim~ado pelo Poder Legislativo ao Governo do Estado, em caráter definitiVO, pãra completar
o mandato. Em 1929, viu-se eleito Deputado Federal, até ser atingido pela
Revolução de 30, que trazia ao Governo Central o gaúéhõ Getúlio Vargas.
Desgostoso, Eduardo Girã-o abandonou ·a polític~. e _dedic~u-se_ ~nteira
mente à advocacia e ao magisíério superior. Fez parie dâ."douta Comissão encarregada de elaborar o Código Processual do Estado e particiPOU, com destaque, do Congresso Judiciário Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro em
1936.
Como advogado militante, conquistou grande prestígiO e renome no
Ceará, tendo sido o primeiro Presidente da Seccional da Ordem, logo após a
sua instalação em Forfaleza.
Foi um homem de bem - e esse elogio não constitui mero louvor em
honra do centenário. Demonstrou sempre, consagrado que esteve às altas lides da Justiça, comportamento sereno e exemplar, na intransig~nte defesa dos
postulados do Direito, que fez prevalecer, em meio às vicissitudes da rotina e
às incertezas da vida.
Espírito forjado nOs ideais hu-maníSticos e rià
crença de -vaJõfes perenes, teria que ser, com\:1·-realmente foi, uma destacada figura no ceD.ário da
terra cearense, recebendo de todos os concidadãos, indistintamente, aS· mais
merecidos encômios por sua inteligência fulgurante e cultura polimorfa.
Homens assim, Sr. Presidente, fazem falta à comunidade, sobretudo
numa época em que escasseiam as virtudes mais resplendentes da alma humana, que ele possuía em plenitude, no exercício de süa -vida diária, fefi:rta de_
exemplos de civismo.
Além disso. o Dr. Eduardo Girão foi um homem de letras, um intelectual dos mais ilustres, legando-nos expressivos trabalhos de natureza jurídica,
filos.ófica e literãria, dos quais destaco Dano contratual, sua tese de concurso,
em 1916; Ao léu dos dias. de 1950; Vida e pensamentos, de 1957, e Estudos jurídicos, obra póstuma. Faleceu em Fortaleza a 25 de dezembro de 1961.
Sua biobibliografia estã registrada, com relevo, nos seguintes livros: Antologia Cearense. de Raimundo Girão, editada pela Academia Cearense de
Letras; Dicionário Literário Brasileiro, de Raimundo Menezes; Brasil e brasileiros de hoje, de Afrânio Coutinho --além de outras referências espalhadas
em antologias e estudos diversos, no País.
Trata-se, portanto, de um grande cearense e de um grande brasileiro,
cuja memória - reverenciamos neste mOmimtó, com- -profundo re5peito,
antecipando-se o Senado às justas homenagens que lhe serão tributadas pelo
Governo e pelo povo do Ceará.
E que se-dê- ciê-nt'ia-dest-a ma-rüfestaçã-o -de- apreço;- Sr. -Presidente,- ao-cur.;so de Direito da Universidade , à valorosa Seccional da Ordem dos AdVogados, à egrégia Assembléia Legislativa, ao Chefe do Poder Executivo do Ceará
e a sua familia na pessoa do historiador Raimundo Girão e do professor Clodomir Teófilo Girão. Nesta Casa, que é uma Casa do Povo, os grandes nÕmes
do Brasil jamais serão esquecidos, como não o é, nesta hora, Eduardo Henrique Girão, que soube dignificar, de maneira brilhante, as gloriosas tradições
de sua gente. (Muito bem!)

firme-

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Na PI-esente sessão, termi~oU o
praia para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 16/82, de
autoria da COmissão Diretora. cj_ue altera--e-icreSCénú. dispositivõs à Resolução no 146, de 5 de dezembro de 1980,omodificada pela Resolução no 50, de
30 de junho de 1981 e dá outras providências. -- '=
_--- Ao projeto não foram oferecidas emendas; De ~_cardo com o dispOsto no
Regimento Interno, a matéria será despachada à COiniSSãO de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - 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 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 n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e
dâ outras providências, tendo

19~:

.

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.354 a 1.356, de 1981, das Cg·.
missões:
-de Constituição e Justiça;
-de E~"onomia: e_ -de- Fifzânças.
(Dependendo da votação do Requerimento no 47(82, do Senador José
Ffagelii, de adiamentO da votaç-ão para reexame da Coniissão de Finanças.)

2
Votação, erri prime-irO Iurno, dá Pi'õ}eto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial parã ·a comerciário; na-- (arma que especifica-, tendo
PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e JustiÇa, pela con~titucionalidade 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 primeiro turno, do Projçto d_e Lei do Sénado 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 tamb~m integre a _refllun~raç~o. tendo
PARECERES, sob.n's 1.063 a !.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
4

Votação, em primeiro turno, d6 Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Via-ria, que deda!a o Mar~chal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aé-reã Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidad~ e, no
mérito, favorãvel, nos termos de substitutivo que apresenta; e
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 352, de
1978, de autoria do Senador Accio1y Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob no 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e-Justiça, pela constitucionalidade, juriqicidade e, no
mérito, faVOrável.
-

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei no 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do J3o salãrio devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade- juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.

e

7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
no 6.718, de )2 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
-de Constituição-e Justiça;
-de Legislação Social;
-de Sen·iço Público Civl7; e
- de Finanças.
8
Discussão, em primeíi'o tu-rno, do PI-ojeto de Lei do Senado n'? 309, de
1979, do Senadot: Gabriel H(!rmes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
coniábil e dá outras providências, tendo ·
PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Constitzâçào e JustiÇa, pela constitucionalidade _e_juridicidade;
-de Legislação Social; favorável;
-de Serviço Público Civil, contrário; e·
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-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 (Cunha Lima) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 26-3-82 E QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden·
te, Srs. Seriadores:
Sem que eu desejasse, o assunto deste meu ligeiro pronunciamento
prende-se a um produto derivado da mandioca (risos), que é o que esfá ein
voga. Por conseguinte, terei de falar sobre este produto, o álcool.
Entendeu o Governo, em boa hora, revidar a onda de descrédito a que
estava relegado o programa eminentemente nacional do PROÁLCOOL,
principalmente no que diz respeito à indústria automobilística brasileira, que
se retraiu, mais por uma questão de estratégia, de fabricar veículos alimentados a álcool - combustível.
Espalhou-se celeremente a notícia em todos os recantos do País, da falência do PROÁLCOOL, pela falta de estímulo financeiro à produção desta
grande fonte altei:nativa energética.
Repetidas vezes o Ministério da Indústria e do Comércio, pela voz do
seu titular, veio de público dar seu desmentido e assegurar que o produto não
iria faltar, advertindo a população a precaver-se contra a impatrt6tica campanha que não visava outr_a coisa senão favorecer inte-resse escusas tentando depreciar o combustível produzido pelas nossas destílarias e, com isto, sufocar o
desejo demonstrada pelo Governo de oferecer um energético que minimizará
o elevado consumo de gasolina, dando assim um salutar desafogo à nossa
economia.
Mas estava faltando o principal: uma bem orientada propaganda do
PROÁLCOOL e do comportamento dos carros nacionais mOVidos a álcool
carburante.
Afinal o Poder Público despertou para esta necessidade,
compenetrando-se de que providências prontas e imediatas fossem adotadas,
mostrando aquelas vantagens que influenciatain õ ãnfmus dos que desejassem
adquirir o transporte ãlcool-motor.
O Vice-Presidente da República, Dr. Aureliano Chaves, Presidente do
Conselho Nacional de Energia, em reuniãO memorável do importante órgão
federal, apontou as medidas a serem tomadas pelo colegiado, providências essas que foram dessecadas pelos seus ilustres componentes e por fim aprovadas e encaminhadas ao Excelentíssimo Senhor PreSidente da República.
Destacamos de logo, as que favorecem ao- comprador de automóvel movido a ãlcool que passarão a custar entre 6% a 7% a menos, mediante a redução dos preços pelas próprias fábricas e a diminuição da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 4%, enquanto os_veículos a
gasolina terão seu preço final acrescido em 1%, isto em face do aumento do
!PI.
Ainda mais: nos dois anos seguintes- ao pr6xirrio reajuste dos derivados
de petróleo, o preço do álcool, conforme ficou assentado pelo consenso do
colegiado, será sempre de 59% do preço da gasolina, contra uma margem de
até 65% permitida presentemente.
Não sei se li, ou ouvi na televisão, a- notídã de que o Ministro Delfim
Netto não estaria disposto a concordar com a redução do preço do combustível que é produzido pelas nossas destilarias.
Formulemos vo.tos para que tal não aconteça!
Srs. Senadores, a Comissão Nacional de Energia, na importante reunião,
tomou ainda as seguintes deliberações, todas voltadas à recuperação do mercado dos veículos movidos a álcool, devendo salientar-se que algumas delas
foram sugeridas pela própria indústria automobilística do País:
"a) recomendação ao Ministro da Indústria e do_Comércio,

para que desenvolva um trabalho conjunto com a indústria, a fim de
melhorar o desempenho dos veículos a álcool;
b) montagem de um esquema na rede de revendedores para que
melhorem os preços de compra dos carros a álcool, usados
equiparando-os aos preços dos modelos a gasolina;
c) ampliação do prazo de garantia dos carros a álcool de 8 (oito) para 12 (doze) meses ou de 15 (quinze) mil para 20 (vinte) mil
quilómetros;

d) treinamento de pessoal na rede de revendedores para melhor
atender aos usuáiíos de veículos a álcool;
e) regulagem gratuita, na rede autorizada, durante 180 dias
após a compra do veículo;
f) um trabalho conjunto do Ministério da Indústria e do Comércio e 9-o Conselho Nacional de Petróleo para melhor fiscalizar a
qualidade do álcool vendido ao consumidor nos postos abastecedores;
g} extinção do selo adesivo atualmente exigido para o abastecimento do álcool nos postos;
lz) uma ampla campanha de marketing promovida pela indús-·
tria automibilística e rede de revendedores, para firmar a imagem do
carro a ãlcoot.~·

A CNE- ao apreciar a liberação do pedágio para os veículos a álcool e
a abertura dos postos para venda deste produto nos domingos e feriados, chegou à conclusão de que tais medidas, eram de pouca relevância e poderiam
trazer problemas operacionais, em relação à dispensa da cobrança do pedãgib. A abertura dos postos aos domingos e feriãdos, além de cara, tal medida
poderia levar ao descu"mp-rimeOtO da legislação que proíbe a venda da gasolina nesses dias.
Srs. Senadores, a imprensa, após a !~utüão da Comissão Nacional de
Energia, desta semana, procurou en!_revistar S. Ex• Dr. Aureliano Chaves,_
seu Presidente, que, com muita competência, dirige o importante órgão.
O Vice-presidente da República anunciou e justificou as medidas atrás
perfiladas e aprovadas pela CNE.
Reportando-se ao TPI incidente sobre os veículos a álcool com até 100
cavalos de [orça (potência)- que é de 32% passou para 28%, enquanto o dos
veículos com mais de. 100 cavalos de potência- passo'-:1 de 37% para 32%.
Em relação aos carros movidos a gasolina, o IPI desses modelos passa,
respectivamente, de 32% para 33% e de 37% para 38%.
Com esta fixação do IPI, o carro a álcool cai fora da relação dos supérfluos.
O Presidente da Comissão Nacional de Energia procurou justificar a incidência do aumento do IPI sobre os veículos movidos a gasolina, que não
visa outra COisa SeilãO resSarcíf O Tesouro pelo que deixará de arrecadar com
a diminuiçãO âo imposto sobre os modelos a álcool. Este foi um ponto que a
CNE achou fundamental como incentivo à reativação dos carros a ãlcool.
Saliente-se e registre-se a importância do debate ocorrido na televisão
terça-feira última, no programa "'Sem Censura", quando fabricantes, revendedores, enipresârios e consuinidores, além de abalisados técnicos a cargo de
quem está o aprimoramento do veículo álcool-motor, todos acordes em afirmarem o seu bom desempenho, chegando mesmo à conclusão de que o nosso
combustível é melhor que a gasolina a nível de rendimento energético.
E nos diz o Dr. Paulo Penido Filho, no seu livro: "O Álcool Combustível
- Obtenção e Aplicação nos Motores", ao relacionar como vantagens técnicas, aponta o ãlcool com maior rendimento global, maior potência e o maior
torque do motor movido com este produto, cujo combustível expele 10 vezes
menos monóxido de carbono que a gas_olina, levando em consideração a po~
luição ambientaL
O que estava faltando - e a partir de agora deverá ser ponto de honra
do Governo - é a propaganda racional e bem orientada do álcool combustível e do desempenho dos veículos por ele movidos, para evitar que usuários
mal informados depreciem um produto que é de inteira fabricação nacional.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATA DA 26• SESSÃO, REALIZADA EM 25-3-82
(Publicada no DCN- Seção II de 26-3-82)
RETIFICAÇÃO
Na pãgina 735, 1' coluna, após o encerramento da sessão,
Onde se lê:
DISCURSO PRONUNCIADO PELA SRA. SENADORA LAÉLIA
DE ALCÃNTARA NA SESSÃO DE 23-4-82 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DA ORADORA SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Leia-se:
DISCURSO PRONUNCIADO PELA SRA. SENADORA LAÉLIA
DE ALCÃNTARA NA SESSÃO DE 24-3-82 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DA ORADORA SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
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1- ATA DA 29• SESSÃO EM 30 DE MARÇO DE 1982
I. I - ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR ALMIR PINTO- Inauguração de agência do Banco do
Nordeste do Brasil em Brasília.

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

SENADOR HENRIQUE SANTILLO, em questão de ordem- Prioridade que deveria ser dada na leitura de Mensagens Presidenciais que
submetem decretos-leis _à deliberação do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem suscitada.
SENADOR AFFONSO CA.MARGO -'Inconformidade da classe
dos servidores públicos civis da União, em face da prejudicialidade, por
decurso de prazo, da proposta de emenda à Constituição dispondo sobre o
reajustamento seinesttal dos servidores públicos.

- N• 31/82 (n• 97/82, na origem), restituindo autógrafos de projeto
de lei sancionado.
- N•s 32 e 33/82 (n•s 99 e 100/82, na origem), de agradecimento de
comunicações.
1.2.2- Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
- Projeto de Lei da Câmara n• 20/82 (n• 5.000/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão e dâ outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 21/82 (n' 5.930/82, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a denominação da categoria funcional de Inspetor do Trabalho, dispõe sobre o
pagamento de gratificação de produtividade nos casos que mericionã, eleva as multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras
providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 22/82 (n• 3.012/76, na Casa de origem), que dâ nova redação ao art. 242 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de
1965, que "institui o Código Eleitoral".
-Projeto de Lei da Câmara n• 23/82 (n• 687/79, na Casa de origem),
que assegura a contagem do tempo de serviço prestado por docentes, nas
condições que específica.
1.2.3 -

Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projetos.de Lei do Senado n•s 56 e 62/77; e Projeto de Lei do Senado n• 16/80.

1.2.4- Comunicação da Presidência

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n• 21/82, lido no Expediente.
1.2.5- Requerimento
- N9 50/82, de autoria do Sr. SenadOr Nelson carneiro, solicitando
a criação de uma Comissão Especial Interna, destinada a apurar as causas
da falta de rentabilidade dos chamados fundos 157.
1.2.6- Comunicações das Lideranças do PDS e do PMDB
- De substituição de membros em comissões permanentes.

SENADOR HUMBERTO LUCENA . - Prooesso movido pelo Ministro do ExérCito contra o jornalista Hélio Fernandes. Nota do Palácio
do Planalto sobre a posição do Senhor Presidente da República, com relação a vinculação dos_votos no próximo pleito eleitoral. Necessidade da
reformulação da Lei Falcão.
SENA DOR GABRIEL HERMES -!06• aniversârio de fundação·do
jornal A Província do Pai;IÍ.
SENADOR HENRIQUE SANT!LLO- Posse do Professor Alfredo
Buzaid no Supremo Tribunal Federal. Observações sobre a repressão poli~
cial verificada ontem em Casa de Detenção no Estado de São_ Paulo.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n""l14/8l- Complementar, de iniciativa do Senhor Preside.rite dâ República, alterando o Decreto-lei n9 406.; de
31 de dezembro de f968, que estabelece normas gerais do direito tributário, e dâ outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum
para votação do Requerimento n9 47/82.
-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 específica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 329 j80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modificá diSPositi"Vo dá 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.
- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votatão adiada por falta de
quorum.
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-Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n"' SASO, -de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 13~-salário 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 n9 6.718, de 12 de novembro de
·1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~ 309/79, do Senador Gabriel Ht:~rmes,
que dispõe sobre o exercício da auditorüi coritâbil e ââ ouii:"as provídên:
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para v'-'t:ição do Requerimento n• 35/82.
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Inauguração de agência do
BNB em Brasília.
SENADOR BERNARDINO VIANA- 46• aniversário de fundação
do IBGE.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Posse do Desemba~rgador José de
Castro na Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
SENADOR LUIZ FERNANDO FREIRE- Transcurso da data na--talícia do Dr. Humberto Cosia Pinto
SENADOR NELSON CARNE!l/.0 - "Dia Nacional de Luta do
Público'\ comemorado ontem, na cidade do Rio de Janei-

F~ncionalismo

ro.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR JOSE LINS- Atuação desenvolvida I' .a Companhia
de Pesquisa e Recursos Minerais- CPRM, na pesquisa e e:rploração das
jazidas carboníferas do País.
SENADOR ROBERTO SATURNINO- Considerações sobre matéria veiculada no jornal "O Globo", edíÇão de- oLtem, refererite aos custos do metrô do Rio de Janeiro.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Encaminhando à Mesa projeto
de lei que institui comiSsão para coibir o uso indevido do poder econômico ou da estrutura administratiVa no proCesso eleitoraL
SENADOR GASTÃO MULLER- Apelo ao Presidente do Superior
Tribunal Eleitoral em favor do atendimento de pleito do Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso", no concernente a
ampliação do quadro de funcionários _da Secretaria daquele Tribunal.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão de 26-3~82._
__
Do Si". Bernardino Viana, pr~nunci~do_ na sessão de 29-3-8~.3 - CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Ata de reunião_ <!o Conselho de Supervísão do CEGRAF

4- CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE
DADOS DO SENADO FEDERAL (PRODASEN)
Extrato de instrumento contratual
5-MESA DIRETORA
6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
~ 7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 29~ SESSÃO, EM 30 DE MARÇO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRES!Df:NCIA DOS SRS- PASSO PÓRTO, CUNHA LIMA,
ITAMAR FRANCO E GASTÃO MÜLLER

ÀS 14 HORAS E 30MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Laélia de Alcântara - Jorge Kalume----'- Evandro Carreíra --Gabriel
Hermes- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire .:.....:..-Alberto Silva~ Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José! Lins- Mauro Benevides ....... Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz CaValcante- Gilvan Rocha
- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Lomanto Júnior- Luiz VianaJoão Calmon --Hugo Ramos- Nelson Carneiro~ Roberto SaturnínoItamar Franco- Henrique Santillo- Gastão MUller- Affonso Camargo
- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -,- A lista de preSença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. }9-Secietário proCederã à leitura do Expediente.

.t lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N9 31(82 {n'i 97/82, na origem),- de 29 do corren~e, ref~rente ao_Projeto
de Lei da Câmara n• 02, de 1982 (n' 5.617/81, na Casa de origem), que altera
disposiçõeS da Lei n9 5.887, -de 31 de maio de 1973, referentes ao regimejU.-rídico do Diplomata. (Projeto que se transformou na Lein• 6.980, de 29 de
março de 1982).
De agradecimento de comunicações:
N• 32(82 (n' 99/82, na origem), de 29 do corrente, referente às matérias
constantes das Mensagens da Presidência da República n~s 65 e 66, do corrente ano.

N9 33/82 (n9 100/82, na origem), de 29 do corrente, referente às matérias
conStantes das- Mensagens da Presidência da República n9s 304, 305 e 312, de
1981.

OFI CIOS
Do Sr. /9-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à rerisào
do Senado autógrafos dos seguintes pr~jetos: _
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 20, de I982
(N' 5.()()0/81,_ n! Casa de_ origem)
Dispõe sobre a criatão de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão e dá outras prolidências.

O ·congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, os cargos constantes do Anexo- a esta lei.
Parágrafo únicO~ Para os cargos de que trata este artigo sô se nomearão
servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejam os definidos em estatuto
próprio, na forma do art. 109 da Constituição _FederaL
Art. 2"' Os funciOnãriosTederais, estaduais e municipais, pertencentes a
outros órgãos da Administração Pública e que presentemente estiverem prestando serviços ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão. poderão concorrer à transposição ou à transformação dos respectivos c-ãrgõs do
Quadro Permanente da Seccetaria.do citado Tribunal.
- Art. 311 As despeSas decorrentes dei disposto nesta lei correrão à conta
das dotações orçamerltárias próprias dO Tribun-al Regioi1al Eleitoral do btado do Maranhão ou de outras para esse_ fLm destinadas.
Art. 4<.>
Art. 5<.>

Esta lei entra em vigor· na data de sua publicaçiio.
Revogam-Se as disposições em contrário.
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Nelson Marchezan
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasillac - DF

GRUPO:: Outras Ativldades. de Nivel Superior
Categoria Funcional e Classe
Contador
Bibliotecário

A

A

senhor Presidente:

Código

Referência

TRE-NS-924
TRE-NS-932

NS.5
NS.1

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos
dos arts. 56 e 115, II, da Constituição Federal, o incluso Projeto
de Lei, que trata da criação de cargos no Quadro Permanente
da Secretaria do 'fribunal Region~l Eleitoral do Estadç _ do Marahhão.
-Na ·elaboração do .anteprojeto, foram observadas as diretrizes
de que trata a Lei 11. 0 5.645, de lO de de21embro de 1970, e atendidas as exigências constantes dos arte. 98 e 108, § 1.0 , da Constituição e da Lei Complementar n.O 10, de 6 de maio de 1971.

GRUPO: Out.ras Atividades de Nível Médio
Cargos

Categoria Funcional e Classe

Tec. de Contab!lidade
Tec. de Contabilidade

B
A

Código

Referência

TRE-NM-1042
TRE-NM-1042

NM.24
NM.17

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os
protestos do mais_ alto apreço e distinta consideração. ---Cordei"
ro Guerra, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
LEGISLAÇÃO CITADA,

GRUPO: Serviços Auxiliares C*)
Cargos

Categoria FWicional e Classe
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Datilógrafo
Dat!lógrafo
Datilógrafo

2

4
6
6
2

8
10

E

c

B
A
E
B
A

Código
TRE-SA-801
TRE-SA-801
TRE-SA-801
TRE-SAC801
TRE-SA-802
TRE-SA-802
TRE~SA-802

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLIOA FEDERATIVA DO BRASIL
TíTULO l
. !!a Organização Jl!açjonal

Referên~

cia
NM.30
.NM.25
NM.21
NM.17
NM.21
NM.17
NM.9

OAPíTÜLO VII
Do -Poder Executivo

SEÇAO VIII

--------------------~-

GRUPO: Serviços de Transporte Oficial e Portaria
Cargos

2
2
I

2
2
(*)

Categoria. Funcional e Classe
Motorista Oficial
Motorista Oficial
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Agente de Portaria
Agente de Portaria

E
B
A
E
B
A

Código

Referência

TRE-TP-.1201

NM.-14
NM.9
NM.7
NM.ll
NM.6
NM.l

~Ec-TP-1201

TRE-TP-1201
TRE-TP-1202
TRE-TP-1202
TRÉ-TP-1202
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..

Dos Funcionários Públicos

' ' " ' ' ' " .................... '-···· ......... _................ .
Art. 98.. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pago.s- pelo Poder
Executivo, para cargos de atribuições iguais ou assem·a1hadas.
Parágrafo único. Respeitado o disposto neste artigo, é vedada
vinculaç:ao ou equiparação de qualquer natur-eza para o efeito
de remuneração <11> pessoal do serviço públ!co.

.. '

Art. 108. O dlspostc nesta Seção aplica-se aos funcionários
dos Três Poderes da União e aos funcionários, em geral, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municipios.
§ i.0 Aplicam-se, no que couber, aos funcionários do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário da__ União e dos Estados, e aos
das Cã.m.axas Municipais, os sistemas de classificação e níveis de
vencimentos dos cargos do serviço civil do respe-ctivo Poder Executivo.

Para a Secretaria do TRE e 2lonas Eleitorais da Capital

Justificação
LEI N. 0 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 197C

O Tribunal Superior Eleitoral, na Re.>Qlução n. 0 9.547-A, de
6 de março de 1974, ao aprovar a reclassificação de cargos ~1os
Tribunais Regionais Eleitorais, salientou:

Estabelece direR-izes pata a classificação de cargos do
ServiÇo Civil da. União e das autarquias federais, e dá
outras providências.

1
• 'Deve ficar assinalado, por outro lado, que é notól·io
que alguns Tribunais Regionais não dispõem de funcionários em· núriiero suficiente, pois a üntlima -alteração
quantitativa ocorrida nos Quadros da Justiça Eleitoral verificou-se em 1962, há mais de um decênio, quando o
eleitorado do ..País era poueo-sutrerior a 15 milhões. H0}3,
esse eleitorado já ultrapassou a casa dos 33 milhões. Dai
os constantes . problemas causados pelas requisições de
funcionários federais, estaduais e municipais.

O Presidente da Repúbllca
-Faço saber que o_ Congres&o .Nacional dooreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1.0 A classificação de cargos do Serviço Civil da União e
das autarquias federais obedecerá às diretrizes esta:belecldas na
presente lei.
~

Os Tribunais que, concluído esses estudos, chegarem à
conclusão de que necessitam maior número de funcioná~
rios, encal;ninharão ao TSE os seus pedidos, justificando
cada caso, ficando desde logo esclarecido que, para as
atividades burocráticas em geral os cargos somente serão
criados no Grupo-Ocupaciónal ~Serviços Auxiliares'."

O Projete corporifica a sol!citação fomnulada pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, examinada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 2.0 Os cargos sei-ao cla.s&ificados çomo de provimento
em comissão e de_ provimento efetivo, enquadran-do-se, basicamente, nos seguintes Grupos:
De provimento em Oomlssão
I - Direção e .Assessora:mento Superiores.

De Provimento Efetlvo
II- - Pesquisa Científi,ca e Tecnológica
m - Diplomacia
. IV - Maglst<lrio
V - Policia Federal
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VI -
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Tributação, Arrecadação e Fiscalização

Vil -- Artesana.to

VIII -

Serviços Auxili&res
Outras atividades de nível superior
X - Outras atividades de nív~l médio.
Ar t. 3.0 Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos
trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo,
abrangendo ·várias atividades, compreenderá:
I - Dir·eção e ASsessoraniento Superior-es: -os cargos de direçãb- e - as.Sessm;amento _.superiore.~ da-- administração cujo provimento deva ser regido pelo critério da confiança, segundo for
estabelecido em regulamento.
U - Pesquisa Cientiika e Tecnológica: os cargos com atribuições, excl•rivas ou comprovadamente principais de pes{iui.~a cie:ltífica, pura ou aplicada, para cujo provimento se exija diploma
de curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente -e_ nho
estejam abrangidos pela le-gislação do Magi_sté_r!o Superior.
m -·Diplomacia: os cargos que sé deStinam a representação
diplomática,
IV - Magistério: os cargo=:; com atividades de magistério d-e
todos os níveis de ensino.
v - Policia Federal: os carg(lS com atribuições d~ natureza
policial.
VI - Tributaqão, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com
atividades de tribut.ação, arrecada.;ão ___e fiscalização de tril:lutos
federais.
Vil -- Artesanato: --os cs.rgos de natureza permanente, princiPais ou auxiliares, relacionadas com os serviços de artífice em
suas várias modalidades.
VTII -- ServicO.'i Auxiliares: OJ e~..rgos d·e atividades ildmt.'li5trativas em gera( quando não de nível superior.
IX - Outras atividades de n.ivel superior: os demais cargos
para cujo provimento se exija diploma de c-.;.r.so superior de e:ndno ou habilitação legal equiva1ante.
IX -

X-- Outras atividades de- nivel médio~ os demais cargos para
cujo provimento se exija diploma ou certificado d·e conclusão d~
curso de grau médio ou habilitação equivalente.
Parãgrafo único. As atividades relacionadas com transporte,
conservação, custódia. operação de elevadores, limpeza é outras
assemelhadas serão de preferê..ncia, objeto de ei:ecução- indireta,
mediante contrato, de acordo com o art. 10, § 7. 0 , do Decreto-lei
n.O 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4.o Outros Grupos, com características próptHts,- diferenciados dos relacionados no artigo anterior, poderão s2r estabelecidos ou desmembrados daqueles s.e o justificarem as nece,ss:idade.s da Administração, m·ediante ato do Poder Executivo.
Art. 5.o Cada Grup-o terá sua próprla escala d·e nível a ser
aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos
seguintes fator-es:

importâ.ncia da atividade para o desenvolvimento nacional.
II - Complexidade e responsabilidade da.s atribuiçõE-s exerci-··
dru:., e
nr - Qualificações requerida.<; para u desempenho das atribuições.
- - -I~

Parágrafo único. Não haverá corresp0ndência entre os nívds
dos diversos Grupos, para nenhum efeito.
Art. 6.0 _ A ascensão _e_ a progressão funcionais ob.e!deõerão a
critérios seletivos a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento e -qualificação de.stinado a
a~gurat a: permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 7. 0 O Poder Executivo elaborará e expedirá o ri.ovo Plano
de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decr-eto, observadas as disposições desta lei.
- -Art. 8.0 A implantação do Plano- será feita po-r órgãOs, abndida uma escala de prioridade na qual se levará em conta prepnnd·erantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa. com
base no Decrzto-lei n. 0 200, d,e 25 de fevereiro de 19-67;
n--:- o_estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos,
tendo em vista a nova estrutura e atr:ibuiçõ-e.s decorrentes da prov-eniência mencionada no item anterior; e
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III - a existência de recursos orçamentários para faz-er fa.ce
às respe_ctivas despesas.
A.r-t. 9.o~ -A transposição Ou transformação dos cargos, em
decorrência da sistemática prevista nesta lei, processar-se~á gradativamente considerando-se as necessidades e conveniências da
Administração e, quando ocupados, segundo critérios seletivos a
serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo,
inclusive através de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as
normas e instruções necessárias e coordenará a execução do novo
-Plano, a ser proposta pelas Ministérios, órgãos integrantes da PreSlâência da República e aut:üQuias, dentro das respectivas jnrisdições, para aprovação mediante decreto.
§ 1.0 o órgão central do Si.ste!lla "de Pessoal promoverá as
medidas necessárias para que o plano seja mantido perman:-nte~
mente atuallzado,
_§_ 2. 0
Par_a a _correta e uniforme -implantação do Plano, o
órgão central do Sistema de Pessoal promoverá gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os_ servidores que participarem da- tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com
esse objetivo.

Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orientação dos
trabalhos de elaboração e exe_cução do Piano de Clãssificação de
Cargos, haverá, em C-ada MinistériO~ órgão integrante da Presidência da República ou autarquia, uma Equipe Técnica de alto
nível, sob a presidência do dirigente do órgão d-e pessoal respectivo,
com a incumbência de:
I determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a
serem· abrangidos pela escala de prioridade a que se refere o art. 8.0
desta lei;
I I - orientar e supervisionar os levantamentos, bem como realizar os estudos e análises fndispensáveis à inclusão dos cargos
no novo Plano; e
m - 1nanter com o órgão central do Sistema _de_ Pessoal os
cantatas necessários para correta elaboração e implantação do
Plano.

Parágrafo _único. Os membros das Equipes de que trata este
artigo serão designados pelos Ministros de Estado. dirige-ntes de
órgãos integrantes da Presidência d~ República ou de autarquia
devendo a escolha recair em servidores que, pela sua autoridade
administrativa e capacidade técnica. estejam em condiçõ-es de
exprimir os objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presidência da República ou da autarquia.
Art. 12. -o-novo Plano de Classificação de Cargos a ser instituído em aberto de_ acordo com as diretrizes expressas nesta lei,
e.stabelecerá, para cada Ministério, órgãO iutegrante da Presidên- ela da República ou autarquia, um número de cargos infzrior, em
relação a cada grupo, aos atualmente existentes.

Parágrafo ú-ilico. A não observância da norma contida neste
artigo somente será permit_ida:
a) mediante redução equivalent-e em outro grupo, de m1do a
nã9 haver a_um~n~o 9-,e de~pesas; _9u
-- b) em casos excepcionais devidamente justificados p~rante
o órgão central do Sistema de P·e.ssoal, .se inviável a providênc!a
indicada na alínea anterior.
art 13. Observado à diSposto na Seç.ão VIII da Constituicão
e em particular, :no seu a::rt"'-~7,_ as fonnas de provimento ~ d€
eargos, no Plano de Classificação decorrent-e desta lei serão estabelecida~ e disciplinad~s mediante normas regulamentares específicas, nao se lhes aphcando as disposições, a respeito, contida~
no Estatuto dos Funcionários Públicos _Civis da União.
. Art. 14. -0 a,.t,ual__~lano de Classificação de Cargos do Serviço
Civil do Poder EXecutivo, a que se refere a Lei n.O 3.780. de 12
de julho de 1_960 e_ legislaÇão posterior é con3iderado e~üinto.
observadas as disposições desta lei.
Parágfafo único. A medida que for sei1cto implantado o novo
Plano, os cargos remanescentes de cada categoria, classificados
conforme- o- sist.e~a de que trata e3t~ artigo, passarão a integrar
Quadros Suplementares e, sem prejuízo das promoções e acesso
que couberem, ·serão suprimldo.s, quando vagarem.
~~rt_ 15. ___ Para efeito _do disposto no_ art. 108, § 1. 0 ,. da Constituiçao, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusive o di.sp~sto
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no art. 14 e seu parágrafo único se ~,pEcarão à classificação dos
cargos do Poder LegLslativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de
Contas da União e do Distrito F-ederal, bem como à classificação
dos cargos dos Territórios e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposic;ães em contrário.
Brasilla, 10 de dezembro de 1970; 149.0 da Independência e 82.0
da República. - EMíLIO G. 1\iÉDICI - Alfredo Buzaid - Adalberto de Barros Nunes - Orlando Geisel - Mário Gipson B_arboza
- Antônio Delfim- Netto - Mário David Andreazza - L. F. Cirne
Lima -- Jarbas G. Passarinho - Júlio Barata - Márcio de Souza
e Mello --F. Rocha Lagoa - Marcus Vinícius Pratini de Moraes
- Antônio Dias Leite Júnior - .João Paulo dos Reis Vellos'l .José Costa Cavalçanti - Hygino C. Corsetti.
LEI COMPLEMENTAR !N.o 10, DE 6 DE MAIO DE 1971

Fixa normas para o cumprimento do disposto nos ar-

tigos 98 e 108, § 1.0 , da Constituição.
O Presidente da~ Rellública,
Faço saber que o Congresso Nacional decl'leta 1e eu sanciono a
~~guinte I~i Complementar:
Art. 1.0 Aos cargos integrantes dos Quadros de Pessoal dos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiclá.PQ. da União aplicam-se.
no que couber os sistemas de classificação e níveis de vencimentos
vigorantes no 'serviço civil do Poder Executivo.
Art. 2.o No prazo de 60 <sessenta) dias, r. contar da publicação do ato que aprovar a aplicação, no_Po_d_er E:;-tecutivo, da sistemática estabelecida pela Dei n.O 5,645. de 10 ~e dezembr5' '!,e 1970,
em relação a cada Grupo de -categorias Fup.c~onais, os org.aos _d_9s
Poderes IJeg!.siativo e Judiciário elaborarão proJetas de class1f!caçao
das correspondentes categorias.
§ 1.0 Os órgãos a que_ alude este artigo, em igu~l praw. a
contar da publicação dos atas. que aprovarem os respect.1vo;::; planos
específicos de_ retribuição, decorrentes __ ga. Il!esrp.a nqrma l~gal, elaborarão, também, os planos, de retnbmçao dos correspondentes
Grupos.
§ 2.o A classificação dos cargos referidos _neste artig<? r.em
paradigmas no serviço civil do Poder Executivo, será preced1da de

levantamento de suas atribuições, para adequada avaUação ·e conseqüente fixação de seus vencimentos, respeitado o sistema de retribuição vigorante no Poder Executivo.
§ 3. 0 Independerá do levantamento a que alude o § 2. 0 , a
classificação dos cargos de denominação igual à dos ca:z.:gos do Poder Executivo que tenham o mesmo grau de responsabilidade e
exijam a mesma formação profissional.
Art. 3.0 Os vencimentos dos cargos em comissão do Poder Legisla ti vo e do Poder Judiciário nã_o poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Execut:vo, para cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas.

Art. 4. 0 Em decorrência da aplicação desta lei complem,entar.
nenhum servidor sofrerá redução do que, legalmente. perceber à
data da vigência desta lei.
§ 1. 0 Aos atuais funcionários é assegUrada:, a titulo de vantagem pessoal, nominalmente identificável, a diferença entre o
vencimento dos cargos efetivos de que são titulares e o vencimento
que resultar da nova classificação.
§ 2. 0
Sobre a diferença a que se refere o § 1.0 não incidirão
reajustamentos supervenientes, nem se estabelecerá, em virtude
dela, discriminação nessas concessões.
~ 3.0 A diferença de_ vencimentos referida neste artigo incorpora-se aos proventos da aposentadoria e da disponibilidade.
Art. 5. 0 _-As funções gratificadas necessárias 3:ros _s:e~ços dos
órgãos dos PodereS Le-giSlifivo e Jutliciário serão criadas nos respectivos regulamentos ou regimentos, respeitados os princípios de
classificação vigorantes no Poder Executivo~
Art. 6. 0 Aplicam-se aos funcionários dos Tribunais de Contas
da un:ão e do Distrtto Federal as disposições desta lei complementar.
Art. 7. 0 Esta Lei Complem,entar entra em vigor na data de
sua publicaçã::~ revogadas ·as disposições em ·contrário.
Brasília, 6 de maio de 1971; 150. 0 da Independência e aa.o da
República. - EMíLIO G. MÉDICI - Alfredo Buzaid.
(Às Con-iissões-de Serrifo Público Cii;ll e de Finanças.)
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~

(N.0 5.930/82, na Casa de Origem)
Inlciatlva do Sr. Presidente da Repúi:>Ilca

Altera a )denominação da categoria fWlcional ide Inspetar do Tmb<tlho, dispõe SGbre 10 pagamento de ,GratifiCação de Produtividade nos casos que ·menciona, leleva. as
multas previstas na ConSGlidação d"" ILeis da Trabalho, e
dá outras providências.
b congresso Nacional decreta:
~ Art..1,0 A categoria funcional de m.s,petor do Tra:balho, código NS-933 ou LT-NS-933, do Grupo-Outras Ativldades de Nlvel
Superior, constante do Anexo ·IV do ~creto-lei n.0 1.445, de 13
de fevereiro de 1S76, pas.sa a denominar-se Fl5cal do Trabalbo,
código NS-933 ou LT-NS-933, com as· referêncla;s de vencimento ou
salário .por classe, escalonadas na: forma do Anexo à presente
Lei.
Art. 2.0 Os atuaf.s eargos efetivos e empregos permanentes de
Inspetor do Trabalho, ,-a.gos ou ocupados, do Quadro ou Tabela
Pemnanente do Ministério do Trabalho, passarão, mediante rec!a;ssMicação, a integrar a categoria funcional de Fiscal do Trabalho.
Parágra.fo único. O servidor abrangido por este artigo será
ma:ntido na mesma referência de vencim.ento ou salário do catrgo
ou emprego em que se encon~trar, salvo se estiver em referência.
ln1·erior à NS-00, !nlcial .prevf.sta para a classe ''IA." da categoria,
caso em que será nesta localizado.
Art. 3.0 IA GratMicação ~de P!'Odutividaãe, instituída pelo Decreto-lei n.0 !.~. de 13 de fevereiro de le'Nl, .será pa:ga aos servidores tntegran,tes da crute.gorla funcional de Fiscal do Trabalilo,
do Grupo-Outras .Atividades de Nlvel Superior, código NS-933 ou
LT-iNS-i>33, observadas a.s dilij)OSições desta Lei.
§ 1.0 A Gratificação .de .que tr11ta. este al'tigo será a:trlbulda
em função da produtivldà.de do -.v.ldor, a.fer!da em razão dos
enca"gos assumidos e ·da.s at~vldad"'f ·.d;esempenhada.s, inerentes à&
funções de f!scallzação do t!,"abalho. ~

I 2.0 A Gratificação de Produtividade corresponderá a percentua!.s de 40% (quatenta IP01' cento), 60% (sessellita por cento)
ou 80% <oitenta por cento) .do vencimento ou salário fixado !Para
o cargo. efetivo ou emprego Permanente ocupado ;pelo servidor.
I 3.0 O percentual mêd!o da:s (}ratificações tndlvldua!.s concedida.s em cada órgão será. de, no máximo, 60% (sessenta por
cento>.
! 4.0 A Gratificação de Produthicla.de não [pOderá ser paga
cumu:Iatlvamente com a GratHicação de At)vidade.
Art. 4.0 Os. critérios ~· bMes para a coMessão da Gratl~icação
de Produtividade e os corresponden~s [pel'centuais serão fixados
pelo Ministro de Estado· ou ai.l'torlda4e dele-gada.
IArt.. &.0 Os servidores integràntes da categoria funcional de
Fiscal do Trabalho, no elierclcio de cargo em com!.ssão ou !unção
de confiança do Orupo-Direção e Assessoramento Superiores, de
!unção de Nível Superior do Orupo-D!reção e Ass!.stência Intermediárias ou de Função de ASse""oramento Superior a que se refere
o art. 122 do D<!c.reto-lei n,0 200, .de 2.5 de fevereiro de 1967, farão
j.w à Gratlíicação de Produtividade calculada sobre ·a referência
correspondelli1le ao cargo efe.tlvo ou ..emprego permanente, desde
que haja correlação com "".atribuições do re~ecttvo cargo ou
emprego.

!Parágra(o único. Nas hiPóteses deste artigo, o total percebido pelo servidor, a titulo de venci.~neruto ou salário, Reipresen•tação Mensal e Gratl!!cação de Produtividade, não poderá ultrapassa:r a retribUição fixada para o slm!,>Olo do ca11g0 em comissão ou
!unção de. confiança DAS-4, :observad,a a h!efiu'qu!a salarial estabe9.ecida em regulamento.
IArt. 6.0 A Gratifl.cação de Produtividade, concedida na forma
desta Lei, apllcam-se, no que couber, a.s d!.sposlções do Decreto-lei
0
n. 1. 709, de 31 de outubro de l!l79, oopecialmente o diSilJ')sto no
seu art. 5.0
Art. 7. 0 As·mwtas por infração aos precellto.s da conso!ldação
das Lef.s do TraJba!Jb.o ficam ele\'adas em 10 (dez) vezes o seu valor.
Art. 8.0 . As despesas decorrentes desta Lei serão atend!d'as à
conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério do Tra:balho.
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dias, a contar do .primeiro dia do .m~s seguinte ao da sua pUJblica.ção.
Art. 10. Relfogam-se ·as disposiç~ em contrário.

A.rt. 9.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
exeeto o art. 7.0 , que entrará em vigor no prazo de 9Q (noventa)

fllrl. 1.0 ela Lei n. 0

, de.

de

Relft'êneia

Grupos

oo

Vencimento

Oll Salário por C1aiiOe

outras Atividades de
Nível
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Fiscal de Trabalho

Supe~ior

Cloose Especial -

NS-22 a 25

c-

NS 18 a 21

Classe B -

IN'S 15 a 17

Classe A -

NS 8 a 14

Classe

(N$-900 ou LT-IN8-91J9)

MIElNSAG!EM N. 0 84, D1E W82.

Considerando que o estudo com.portava anãlise da Secretaria
d~ Plane-jamento da Presidência da República ·SEPLAN. no res!Peitante à cobertura orçamentária:, hoje UberB.da, sob a Opção de
ver a proposta apresentada na forma de um só anteprojeto de lei,
encamiPamos sugestão na obj etivação do fim de ver e~evado o padrão da inspeqão, na concessão- de uma 'Produtividade já a.mplamente concedida e de uma equiparação a categorias funcionais d-e
atribuições semelhantes, afora a medida de decuplicação das multas da legislação trabalhiSta, ante a comprovada irrisoriedade de
seus valores como fator de coerção.

A mudança terminológica da denominação da Carreira de Inspetor do Tl'abalho para_ Fiscal do Trabalho e a elevação da inicial
C!~ mesma para a réfer~nçía 8, vi~ de modificação do Anexo IV do
Decreto-lei n.o 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, observado o teor
doDecreto-lei n.O 1.820, de 11 de dezembro de 1980, alterado pe!o
art. 7. 0 do Decreto-lei n.O I. 873, de 27 de maio de 1981, Igualmente
decorrem de a,certos com o DASP.
A diferença salarial a ser coberta com o acolhimento dessas
medidas ensejo_u estudos entre oS técnicos da Secretaria de Orçamento e Finanças de nossa S_ecretaria Geral e os do mesmo órgão
da SEPLAN, com os acertos do cobrir-se eo$ta Pasta. através daReserva de Contingência, com as despesas não estimadas em nosso
orçamento, após o reexame da programação de "Outros Custeios
e Capita.l", ante a não identificação de despesas passiveis de cancelamento.
No concen1ente às multas tem-se observado na profícua execução do Programa Nacional de Desburocratização, medidas do
Governo Federal no sentido de um mais _célere andamento dos
processos de multas administrativas. a par de um cancelamento
dos débitos de valor irrisório, tal como ocorreu com a Fazenda Nacional, para aqueles de valor original igual ou inferior a ......... .
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) Inscritos como Dívida At!va da
União, pelas Procuradorias da Fazenda Nacional, até 31 de dezembro de 1978. arquivados os ·processos conseqüentes na esfera
administrativa; no âmbito da Previdência Social, determinou-se
o arquivamento de processos administrativos constituídos_ até 30
de setembro de 1979, de valor originário igual ou inferior a ....
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), e por último o Decreto-lei número
1.893, de 16 de dezembro de 1981, canc.elou arquivando-se os respectivos_ processos administrativos, os débitos de valor originário
igual ou inferior a Cr$ 12.000,00 (doze m!l cruzeiros). Toda esta
ação decorreu do constar-se ser mais dispendioso o processamento
desses débitos que a importância a ser cobrada, repr:esentando os
mesmos pesados ónus ;a.dl_!linistrativos.
No campo de atuação desta Pasta tem-se verificado que a
impossibilidade de cobrança de multas apl!cadas vem fazendo com
que os responsáveis relaxem suas obrigações, já que a coerção
anteriormente existente, mediante a aplicaçãO de" multas, perdeu
sua eficácia, por ser a penalidade incobrável. Neces~ária, desse
modo, em meu entendimento. não só ajustar-se o valor das multas à realidade financeira do País, mas reativá-las como instrumento coercitivo, a fim de que os infratores melhor sintam a ·obrigação do cumprimento das disposições legais e regulamentares.
Nõ caso deste Ministério não deve ser olvidado o aspecto social
que encerra a respectiva legislação e, por conseguinte, a necessidade de -exigir-se maior rigor no seu cumprimento.

Pelo Aviso n. 0 267, de 29 de julho de 1980, obtivemos a concordância do -nASP' no sentido de atribuir aos Inspetores do Trabalho, tratamento semelhante ao já djspensado aos Fiscais de
Contribuições Previdenciárias, ante a constatação de as atividades de ambas as categorias guardarem o mesmo ní-vel de com·
plexidade e responsabilidade, somado ao raciocínio de que a ação
eminentemente social do Inspetor do Trabalho, orientando o empregador a reconhecer o direito assegurado ao trabalhador, acarreta um conseqüente aumento das contribuições previdenciárias.

Por outro lado, o recolhimento de multas pecuniárias !>O Tesouro Nacional, de parte dos lnfratores, yJ.rá reforçar o erario de
parcela apreciável, sem que possa haver reclam~ão do contr!.!Ju!nte, vez que se trata de infringência de Iegisla.çao de proteçao ou
tr:>ba!ho e ao. trabalhador.
Tecidas ~tas considerações, em prol da justeza das me~idas
-ora propostas, sirvo-me do ensejo para renovar e. Vossa ~celencia
protestos dO' meu mais protundo respeito. - Murilo Macêdo.

Excelentíssimos Senhores Membros do__ Congresso Nacional:

Nos termos do art. 51" da Constituição Federal, e -:para. ser apreciado nos 'Prazos nele referidos, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Exc·eléncias, acom,panhado de Ex.posição .d<> Motivos do Senhor Ministro. de Estado do Trabalho, o
anexa projeto de lei que ~·altera a -denominação da categoria
funcional de Insp.etor do Trabalho, d1spõc sobre pagamento da
Gratificação de Produtividade r.os casos que menciona, eleva as
multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, e d:i outras
provldêhcia_s''.
Brasilia, 16 de março de_ 1982. -

João Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N. 0 9, DE 15 DE MARÇO DE 1982, DO
S'EJNHOR MliNIS'DRO D'E ESTADO DO TRABA•LHO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da: República:
Tenho a honra de submeter à elevada consicte.ração de Vossa
ExCBlênc!a anteprojeto ·cte !e! objetivando dls_por sobre nova denominação da Categoria Funcional de In.s,petor do Trabalho, concessão de Gratificação G.e Produtividade e artualização das muitas
previstas na Consolidação da·s Leis do Trabalho, arprovada pelo
Decreto-lei n.0 5.'4{;2, de 1,0 de maio de 1943.
·
NDssa primeira iniciativa dessa tr~plice formulação legal re.spa:ldou-se na a;p-resentação de d-ois anteprojetos de lei e uma minuta de decreto-l-ei, esta, naturalmente, voltada a ver assegurada
a grattficação de produtividade, quando nos- subsidiávamos no
procedimento legai então consagrado para: outras crutegorias e no
aD.JOio de manifestação do Departamento Administrativo do. S·erviço PúJb!lco - DIASP, para as componentes de alteração no Plano
de Classificação de Cargos e de termino!o.gia da Oatre!ra.
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DECRETO-LEI N.0 200, DE 25 DE FEVERIEIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Adlllin.lstração Federal,
estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, e dá
outras providências.

GRUPOS

.UTESANA'ro

(AllT•700 OU
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Art. 122. o Assessoramento Superior da Administração Civll
compreenderá determinadas funções de assessoramento aos Ministros de EstadO, definidas por decreto e fixadas em número limitado para cada Ministério civll, observadas as respectivas peculiaridades de organização e funcionamento.
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O Presidente da República
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TITULO I
Das Disposições Preliminares

·del7a4S

Art. }'i' A organização, o funcion"arileii.to e a extinção dos partidos políticos são regulados por esta Lei.
A rt. 2~> Os Partidos Políticos, pessoas jurídicas de direito público ínterno, destinam-se a assegurar, no interesse do regime democráticO, -aUfeiltiddade do sistema representatiVo.
Art. 3~' O Partido Político adquire personalidade jurídica com o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 41' A ação do Partido será exercida, dentro de seu programa, em
nome dos cidadãos que o integram e sem vinculação com a ação de partidos
ou governos estrangeiros.
Parágrafo único. Os filiados a um Partido têm iguais direitos e deveres.
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{Ã Comissão de ConstituiçãO e Justiça.)
PROJETO DE LEI DA C'ÁMARA N• 23, DE 1982
(N' 687/79, na Casa de origem)

DECRETO-LEI N.O 1. 709, DE, 31 DE OUTUBRO DE 1979

DÜ!}>Õe sobre pagamento ·da Grlltlfica~ ·de Pi'Odutlv!dade, nos caso5 que mím~na, e dá' outras providências.
Art. 5.~ A Gratiflca~ão de.~rodutividade e'a Oràtifieação de
Atlvidade, !ristituidas pelo: Decreto-lei n.0 1.445,.de. 13 ·de fevereiro
de 1976, sobre a.s quais incidirá o desconto prevldencl6,rto, serão
computadas para o cálculo do· provento da inativlctade do funcionário que, ao se aposentar coll!: 85· <trinta e clncó) anos ou mais
de serviço, esti'Ja · perceb~rido qualquer tjas aludidas gratificações.
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rAs Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação

Social e de. Finanças ..}

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 22, DE 1982
(N• 3.012/76, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 242 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de
1965, que Hinstitui o CóO-"igO Eleitoral".
O Corigresso Nacional decreta:
Art. i' O art. 242 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código
Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou·
modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só- poderá
ser feita em língUa naciOnal, nãO devendO emPrega·r-meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na optnião pública, estados
mentais, emocíonaiS·- o ti= tiasSiorfa"íS.H
Art. 29
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral

Assegura a contagem do tempo de seniço prestado por docentes,
nas condições que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' Fica assegurada a contagem, para fins de aposentadoria edis~
ponibilidade, exceto quando prestado concomitantemente com outras atividades, do tempo de magistério prestado por professores, Sem vínculo empregatício, em estabelecimentos de ensino de J'i' e 21' graus das redes oficiais dos
Estados e Municípios, mediante remuneração à conta de subvenções proveniérW!s.do Governo Federal.
Parágra~fO-UniCo .. A pr'ova do tempO'Oe serviço será feita de acordo" com
o estatuído no regulamento desta Lei.
Art. 29 O Poder Executivo baixará, no prazo de 90 (noventa) dias, o regulamento d.a presente lei.
Art. 3'? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões em contrário.

(Às Comissões de Sen•i(o Público Civil, de Legislação Social e
de Finan(as.)
PARECERES
PARECER N• 78, DE 1982
Da Comissão de Constituiçà_o e Justiça, sobre o Projeto de Lei
do Senado n'? 56, de 1977, que Hacrescenta dispositivo à Lei n'i' 6.226,
de 14 do julho de 1975" .

Relator: Senador Nelson Carneiro
A Lei n'i' 6.226, de 1975, continha, em seu art. 39, disposição que o Senhor
Presidente da República- vetou, pelas razões reproduzidas pelo ilustre Senador Otto Lehmann, ao justificar o P_rojeto de Lei.o'i'_56, de 1977, ora submetido à·aprectação 'âesta douta ·conilSsãO:
·
·
••fucide o veto s"obre o _artigo 31' do referido Projeto de Lei.
Estranha ao contexto do Projeto original e ampliativã. de seu
objeto, a dispos"içãO trazida naquele artigo tem feição imPositiva só _
acolhida na Câmara dOs Deputados, desvanecido o eSforÇo do Senado Federal para dar-lhe redação que a viabilizasse.
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Resulta, assim, que na versão reproduzida afinal o dispositivo
em referência se afigura inconciliáVel com a autonomia constitucionalmente garantida aos Estados e Municípios, além de contrária ao
interesse público no que diz respeito Com as cautelas necessárias na
ampliação das prestações da Previdência Social.
Com efeito, visando a que os Estados e Municípios fiquem
obrigado à celebração de convênios com o INPS, tal o caráter compulsivo que se surpreende em seus termos, o citado artigo 311 do Projeto exorbita da competência da União e, se transformado em lei,
acarretaria constrangimento inSUpOttâvel para as Administrações
estaduais e muniCipais."
A proposição do nnbre Parlamentar paulista está assim redigida:
.. Art. 311 A reciprocidade de contagem de tempo de serviço de
que trata esta lei poderá estender-se aos servidores públicos civis estaduais, municipais e do Distrito Federal, mediante con\o'êniOS autorizados em leis próprias, que regulem a distribuição dos ónus financeiros e indiquem os respectivos custeios."
O que era antes compulsivo passa agora a facultativo. Restaria indagar
se o projeto, mesmo assim, convertido em lei, "acarretaria constrarigimento
insuportável para as Administrações estaduais e municipais... Parece-me que
esse constrangimento cessa com o Projeto e se respeita, e graças a Deus, .. a
autonomia constitucionalmente garantida aos Estados e Municípios". Será
inócuo o Projeto? Penso que não. A autorizaçãO legislativa indispensãvel fica
desde logo concedida, inclusive para os entendimentos com Estados e Municípios, devidamente autorizados por leis especiais. Também não aumenta
despesa, porque se prevê .. a distribuição dos ônus financeiros" e a indicação
dos .. respectivos custeios''.
Em face dessas considerações, meu voto, s.m.j., é pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto.---Sala das Comissões, 4 de maio de 1977. - Daniel Krieger, PresidenteNelson Carneiro, Relator - Leite Chaves - Wílson Gonçalves, vencido Helvtdio Nunes, vencido~ [ta/fvio Coelho.- Otto Lehmann ~Heitor DiasAccioly Filho - Saldanha Derzi, Vencido.
PARECERES N•S 79, 80, 81, 82 e 83, DE 1982
Sobre os Projetos de Lei do Senado n~'s 56 e 62, de 1977, que "acrescenta dispositivo à Lei n~' 6.226, de 14 de julho de 1975", e udispõe sobre a contagem em favor dos segurados do lNPS do tempo de
serviço público estadual e municipal", respectivamente.
PARECER N• 79, DE 1982
Da Comissão de ConstitUição e Justiça

Relator: Senador Nelson Carneiro.
Voltam, apensados, ao exame desta Comissão os projetas de Lei do Senado nlls 56 -e 62, de 1977, respectivamente de autoria dos nobres Senadores
Otto Lehmann e Mauro Benevides, visando ambos a facultar entendimentos
entre os Goyernos Federal, Estadual e Municipal, a fim de estender a todos
os servidores públicos o benefíCio da contagem recíproca de tempo de serviço.
Ao acolher ambas as proposições, não só no mérito, mas preliminarmente
por constituciOnais e jurídicas, entendo que a primeira apresentada, de n{' 56,
é mais ampla e melhor atende aos altos objetivos dos dois ilustres autores. É o
meu voto, S.M.J.
Sala das Comfssões, I• de junho de 1977.- Daniel Krieger, Presidente
- Nelson Carneiro, Relator- Wilson Gonçalves- Helvídio Nunes- Otto
Lehmann - Heitor Dias - Italívio Coelho - Osires Teixeira.
PARECER N• 80, DE 1982
Da Comissão de Serviço Público Civil

Relator: Senador Adalbe'rto Sena
O Projeto n• 56/77, do Senado, de autoria do ilustre Senador Otto Lehmann, manda introduzir na Lei nll 6.226, de 1975, um artigo, que passaria a
ter a colocação do seu artigo 3'1, (vetado pela Presidência da República) e segundo o qual,
••a reciprocidade de contagem de tempo de serviÇo de que trata
esta lei poderâ estender~se aos servidores públicos estaduais, municipaiS e do Distrito Federal, mediante convênios autorizados por
leis próprias que regulem a distribuição dos ônus financeiroS e indiquem os respectivos custeios."
2. Como se Vê pela respectiva justificação, o que se objetiva é possibilitar a inclusão dos aludidos servidores na sistemática da Lei n{' 6.226/75, atra·
vés de disposição sem cãrâter iMperativo, corrigindo-se, desse modo, a eiva
de inconstitucionalidade de que, por ferir a autononlia dos Estados e dos Mu-
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nicípios, padecia a redação do artigo de igual numeração do projeto de que
fesultou a lei em referência, artigo eSte sobre o qual, como foi dito, incidiu o
veto presidencial.
3_. E, conforme ficou_ também esclarecido, tal proposição saneadora já
fora proposta pelo S~nado qUando da tramitação daquele projeto, sem que,
infelizmente, a houvesse acatado a Câmara dos Deputados.
_4. Por estas raz_ões e por tratar de providência inspirada em princípio
de eqUidade, a Comissão de Serviço Público Civil opina pela aprovação do
ProjetO de Lei nll 56, de 1977, do Senado, e pela prejudicialidade do Projeto
de Lei (apenso) n' 62, de 1977, que visa ao mesmo objetivo.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1978. - Benjamim Farah. Presidente ---Adalberto Sena, Relator - Lenoir Vargas - Saldanha Derzi.
PARECER N• 81, DE 1982
Da Comissão do Distrito Federal

Relator: Senador Murilo Badaró
O ex-Senador Otto Lehmann formalizou, em 1977, projeto de lei objetivando dar, ao art. 311 da lei n'l 6.226, dç 14 de julho de 197~ a seguinte redação;
"Art. 39 -_A reciprocidade da contagem de tempo de serviço de
que trata esta lei poderá estender-se aos servidores públicos civis eStaduais, municipais e do Distrito Federal, mediante convênios autO~
rizados em leis próprias, que regulem a distribuição dos ônus financeiros e indiquem os respectivos custeios."
Para justificar a sua proposição, o ex-Senador Lehmann se valeu das razõ_es_dO veto presidencial ao art._311 do projeto que resultou na Lei nll 6.226(7"5
e que, analisadas pela Coritissão de Constituiç-ão e Justiça, ·possibilítár3m o
reconhecimento da constituciõ"nalidade e jurídicidade por aquele Órgão Téc- 'nico óõ Senado.
Relativamente ao PLS 62/77, faculta ao segurado do INPS que jã hou_y_er efetuado sessenta contribuições mensais e que tenha sido servidor da administração direta ou indireti, estadual ou inunicipa:t, a contagem do tempo
de serviço, para todos os efeitos h!gais.
Os dois projetas, em virtUde do Requerimento n9 125, de 1977, do Senador Accioly Filho, passaram a ter tramitação em conjunto, voltando, pois, à
CCJ, que entendeu ser o PLS 56(77 maiS"ã.mPio e que .. melhor atende aos altos objetivos dos dois ilustres autores".
A Comissão de Serviço Público Civil opiilou pela aprovação do PLS
56/77 e pela prejudicialidade do PLS 62/77.
Embora se atendo às raZões do veto formulado pelo PreSidente da República ao art. 3'i' do Projeto de Lei que resultou na Lei n~' 6.226/75, o autor
da aludida Proposição n9 56/77 parece não ter prestado atenção exatamente a
um dos motivos invocados pelas razões do veto em apreço: -as cautelas necessâiiaS illi"aiiq)liação.d3s prestaçõeS-d~d>revidência SOcial. À própria justificação- trãnscreve o text6 daquelas razões, que põe em relevo o seguinte:
.. Resulta, assim; que nà versão reproduzida afinal o dispositivo
em referência se afigura inconciliãvel com a autonomia constituciomllmerlte garantida aoS Estados e Municípios, Cziém_de Contrária ao
interesse públicO no que diz respeito com as cautelas necessárias na
ampliação das prestações da Previdência Social". (O grifo não estã
no original.)
Ora,- inesmO sendo dC. carãter meramente a-utorízativo, a proposição invade a área de tempo de serviço estadual, municipal e do Distrito- Federal; e,
se convertida em lei, ensejaria reivindicações dos servidores, nem sempre
passíveis de atendimento, à vista das disponibilidades do erãrio respectivo,
com repercussões negativas na política de pessoal.
Assim, parece insuperáVel a submissão da contagem de tempo de serviço
prevista à celebração de convêníos que, com ajusteS bilaterais, podem ser denunciados e descumpridos. Por outro lado, tais corripromissos destinados a
produzir efeitOs a longo prazo poderiam ser modificados por ato legislativo
posterior de qualquer das áreas de competência abrangidas pelo projeto.
Quanto ao P_LS 62/77, cuja prejudicialidade foi argUida -pela CCJ e pela
CSPC, além de conflitar com o inciso V do art. 57 da Constituição,-estabelece, na forma pretendida, o tempo de serviço público estadual ou municipal
contado tão-somente pelo INPS. sem a contrapartida do cômputo pelos Estados e Municípios. Tal orientação se distancia da obrigatória reciprocidade
preconizada pela Lei n• 6.226(75.
É de enfatizar-se, ainda, que, nos termos em que está redigida, a proposição - conquanto subordine a pro vã do tempo de serviço ao que vier a ser
estatuído no regulamento da lei - alude à forma de pagamento de indenização correspondente ao tempo em que o segurado não haja contribuído para
a Previdência Social.

No que tange a esta Com-iSSão, anlbQS os projetás se afiguram inOportunos e inconvenientes. Tr<iriam- desajustes desaconselháveis ao Sistema de PC:s~
soai do Distrito Federal e sobrecarga desnecessária aos órgãos previdenciãrios.
----- ~Opinamos, portanto, pela rejeição dos projetes de lef em exame (PLS
56/77 e PLS 62/77).
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980. - Lázaro Barboza, Presidente, em exercício - Murilo Badaró. Relator - Passos Pôrto - Moacyr
Dalla- Adalberto Sena. Vencido- Saldanha Der::.i- Alfonso Camargo.

PARECER No 82, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador J1.foacyr Da/la
O projeto so_b exame visa a alteração da Lei n~ 6.226, de 14 de julho de
1975, estendendo os bt!nefícios da contagem recíproca aos servidores públicos
civis estaduais, municipais c do Distrito Federal, rriediante convênios -autorizados em leis própriils, que regulem a distribuição dos ônus financeiros e indiquem os respectivos custeios.
Ao projeto, na forma regimental, foi anexado o PLS o9 62, de 1977, de
Autoria do Senador Mauro Benevides, que cuida de matéria idêntica.
A proposição data de abril de 1977, está subscrita pelo ex-Senador Otto
Lehmann, tendo recebido pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e JustiÇU e de serviço Público Civil, manifestando-se, contrariamente, a
Comissão do Distrito Federal.
Ocorre que a Lei nf16.864, de l9 de dezeilibrã de 1980, estendeu aos servidores estaduais e municipais as vantagens da contagem recíproca de tempo de
serviço para aposentadoria, de que trata a lei alteranda, ou seja, a prefalada
Lei n<? 6.226, -que cOnferiu esses beneficies apenas aos funcionários públicos
civis de órgãos da Administração Federal Direta e das Autarquias Federais.
Assim, a lei nova, ou seja, a Lei n~ 6.864, de l9/l2/80,já atende a intentio
legis do projeto, além de ter suscitado alterações do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, mediante o Decreto o'? 85.850, de 30 de março de
1981.
Nessa conformidade, as proposições_que tramitam em conjunto estão
prejudicadas, com o advento do mencionado diploma legal que dispõe expressamente sobre a espécie.
Na forma regimental, declarada a prejudicialidade das proposiçÕes, devem elas ser arquivadas.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981.- Raimundo Parente, Presidente-- A-foacyr Dalla, Relator- Aloysio Cha~·es- Gabriel Hermes- José

Fragelli -
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Eunice Michiles.

PARECER N• 83, DE 1982
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador José Richa
Na forma regimental vem a exame da Comissão de Finanças o Projeto
de Lei do Senado n~' 56, de 1977, estendendo os beriefícios· da cóiltagem recíproca de tempo de serviço aos servidores e.5taduaís, municipais e do Distrito
Federal.
Foi anexado o PLS n., 62, de 1977, que trata da mesma matéri:l.
A proposição colheu pareceres favoráveis nas Comissões de Constituição e Justiça c de serviço Público Civil e contrário da Comissão do Distrito
Federal.
Com a sanção da Lei n9 6.864, de J9 de dezembro de 1980, que levou aos
servidores estaduais e municipais as vantagens da contagem recíproca de tempo de serviço para a aposentadoria, de que trata a Lei n9 6.226, de 14 de julho
de 1975, que deferiu tais benfícios aos funcionárioS públicos redei-ais, foi atendida a intenção do projeto.
A Lei n'? 6.864, de 1980, provocou alterações no Regulamento dos Benefícios da PrevldCnda SoCTãl, qUe foi-am proCedidas pelo Decreto n"' 85.850,
de30 de março de 1981.
EstUo, portanto, Prejudicadas as iniciativas em exame, pof já haver norma legal dispondo sobre a espécie. -- -À vista do exposto, verificada a prcjudicialidade dos projetes analisados,
opinamos pelo seu arquivamento.
--Sala das Combsões, 25 áe março de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente,
em exercício -José Richa. Relator- Alfonso Camargo- Martins Filho-

Bernardino Viana- Raimundo Parente- José Frage/li- José Lins- Almir
Pinto.

PARECERES Nos 84, 85 E 86, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 16, de 1980, que "permite is
empresas contarem em dobro as despesas tributáveis efetuadas com o
emprego de estudantes unh:ersitários".
PARECER No 84, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Aderhal Jurema
De autoria do eminente Senador Murílo Badaró, o Projeto submetido à
análise desta Comissão visa a possibilitar às pessoas jurídicas deduzirem do
lucro tributúvel, para fins do Imposto de Renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas, no ano-base, com a admissão de estagiários, estudantes universitários em seü quadro de trabalho.
O Projeto está acompanhado de justificação baseada em tese de mestrado apresentada no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o problema do "Radicalismo Político Estudantil
em Quatro Escolas Superiores".
Após tecer aprofundadas considerações sobre a referida tese, de autoria
da Professora Magda Coelho, o autor da proposição reconhece que as .. ideologias de conteúdo radical" fascinam os jovens para os quais se apresentam
reduzidas a~ oportunidades de consecução de seu projeto de carreira profissional, ao contrário daqueles que se realizam na esfera sócio-económica, devidamente vocacionados.
Partindo desta constatação, afirma-se que o radicalismo do jovem é diretamente proporcional às reduzidas oportunidades de realização profissional e
inversamente proporcional às perspectivas de concretização do chamado
"'pfójeto de carreira". Foi essa linha de raciocínio que inspirou a formulação
do projeto sob exame, buscando incentivar as empresas na admissão de empregados universítúrios à guisa de "estagiários".
Assim, o projeto estabelece no arL.J9, a possibilidade de as empresas efe-tuarem a dedução, no Imposto de Renda, do dobro das despesas realizadas
com empregos oferecidos a estudantes universítários.
No art. 29, fixa o benefício no limite de trinta por cento do valor total dos
salários pagos pela empresa.
É feita ainda, na justificação, importante cotejo com dois diplomas legais
da mesma natureza, cujas ementas são significativas:
Lei n' 6.297, de !5 de dezembro de 1975, que "dispõe sobre a dedução do
lucro tributável, para fins de Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, do
dobro das despesas realizadas _em projetes de formação profissional, e dá outras providências, e
Lei no 6.321, de !4 de abril de 1976, que "dispõe sobre a dedução do lucro tributável para fins de Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, do
dobro das despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador".
À luz do exposto, conclui-se que o projeto versa sobre tema da maior
profundidade psicossocial, na medida em que envolve um binómio reflexo,
educação-trabalho, trabalho-educação, compendiados nos títulos III e IV, da
Constituição, respectivamente, "Da Ordem Económica e Social" e "Da
Família, da Educação e da Cultura".
Nessa conformidadé, no âmbito de competência regimental desta Comissão, entendemos que a repercussão financeira nele contida não invalida o
projeto, antes robustece os postulados constitucionais acima referídos e o legitimam.
Opinamos, pois, reconhecida a jÜrídicída"de e constitucionalidade da
proposição, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1980.- Henrique de La Rocque. Presidente - Aderbal Jurema. Relator- Nelson Carneiro- Tancredo Neves-

Cunha Lima- Aloysio Chaves- Helvídio Nunes- Moacyr Dalla- Murilo
Badaró. sem voto.
PARECER No 85, DE 1982
Rela-iO;.~-Senador

José Lins

E submetido ao exame desta douta Comissão de Economia o Projeto de
Lei do Senado n9 16/80, que permite às pessoas jurídicas deduzirem do lucro
tributável, para fins do imposto sobre a renda, o dobro das despesas realizadas com a_ admissão de estudantes universitários na qualidade de estagiários.
Esse benefício é limitado a 30% do valor total dos salários pagos pela empresa.
O autor da proposição sob exame, o ilustre Senador M urílo Badaró, faz
sua justificação inspirada na tese de mestrado de Magda Prates Coelho, do
Departam-ento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais,
sobre o problema do ''Radicalismo Político Estadual".

784

Quarta~feira

Man;o de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II)

31

Nesse sentido, associa a posição de radicalismo político nas universidades à insegurança emocional pela falta de perspectiva quanto ao mercado de
trabalho, lembrando a advertência de Nannheim: ·~a juventude não é progressista nem conservadora por índole, porém é uma potencialidade pronta para
qualquer nova oportunidade".
Assim sendo, a proposição almeja proporcionar ao universitário perspectivas maiS Seguras c9m relação ao emprego após a formatura.
Como se lembra o autor, deduções sim-ilares são permitidas por Lei
quando se tratam de despesas realizadas em projetas de formação profissional (Lei n' 6.297/75) e em programas de alimentação do trabalhador (Lei no
6.321/76).
Não se cogita, portanto, de matéria inovadora, em termos de deduções
do lucro tributável das empresas, restando somente a avaliação quanto ao
mérito de sua aplicabilidade aos estágios remunerados para os universitários~
Sob a ética estritamente econômica, quãfqUeT-riiecanismo que permita a
associação universidade-empresa redundará, mesmo a longo prazo, em efeitos positivos nas técnicas de Produção de bens e ·servfÇos e propiciará a
criação de uma estrutura capaz de promover o desenvolvimento tecnológico
do País.
O projeto, contudo, merece ligeiro reparO de redaçãO eril-Seli- art. 29, pois
a expressão "benefício'' ali consagrada, não corresponde tecnicamente à matéria a que se refere, nem se ajusta à tecnologia adotada, para a espécie, pelo
artigo }9
Além do mais, o teto que se estabelece como limite para a dedução
parece-nos exceder um pouco o nível do razoável, o qual, a nosso ver, se comportaria mais adequadamente no percentual de 20%.
Dessa forma, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senãdo n9
16/80, nos termos da seguinte:
EMENDA N• !-CE
Ao art. 29, dê-se a seguinte redação:
"Art. 2• A redução ficarã limitada a 20% (vinte por cento) do
valor total dos salários pagos pela empresa."
Sala das Comissões; 4 de novembro de 1981. -José Richa, PresidenteJosé Lins. Relator - Gabriel Hermes - Lenoir Vargas, com restrições Bernardino Viana - Alberto Silva.
PARECER N• 86, DEH82
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador José Lins
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de FinanÇas o Projeto
de Lei do Senado que permite às empresas contarem em dobro as despesas
tributáveís efetuadas com o emprego de estudantes universitários.
A proposição é de autoria do eminente Senador Murilo Badaró,- que
fundamenta sua iniciativa, aprofundando considerações sobre a tese de mestrado oferecida na Universidade Federal de Minas Gerais --Departamento
de Ciência Política- pela professora Magda Coelho. Afirma o autor que o
jovem se radicaliza ante as reduzidas oportunidades de realização profissional, fato que o inspirou a formular o projeto em apreço, para incentivar a admissão pelas empresas de uniVersitários, na quaiidade de estagiários.
Manifestou-se a Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade do projeto._ Também a Comissão de Economia opinou favoravelmente, com a Emenda n9 I-CE.
Visa a iniciativa a assegurar ao estudante un-iversitário 'maiores possibilidades de emprego.
No que diz respeito ao aspecto tributário- competência regimental desta Comissão -deve-se inicialmente propor a alteração da ementa do projeto,
para substituir a expressão ~'tributáveis" por "dedutíveis".
As despesas, face a legislação do Imposto de Renda, são dedutíveis ou
abatíveis, mas nunca tributáveis. O que é tributável é o lucro.
Sem dúvida, a matéria não é nova no que toca a deduções do lucro tributável das empresas, pois já existem as Leis n9s 6.297~- de 1975, e 6.:t~T. de 1976,
que incentivam programas de formação profissional e programas dê alimentação do trabalhador, respectivamente. O bom funcionamento desSes incentivos recomendam a iniciativa do ilustre Senador Murilo Badaró.
Os universitários, por terem qU-alificação nl.aíS elevada,- se constituem
numa classe que pode oferecer grande colaboração-ao-aperfeiçoamento das
empresas e ao progresso da Nação.
A Emenda n9 I-CE substitui "benefício" por ..redução" no artigo 29 do
projeto e tem toda a procedência ao adequar o teta que estabelece como limite para 20% (vinte por cento), em vez dos 30% (trinta por cento) propostos no
texto original.

Face as razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto de lei do
Senado n9 16, de 1980, feita a-modificação da ementa que propomos e com a
Emenda n9 I-CE.
Silla das Comissões, :25 de março de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente
em exercício- José Lins. Rel~aor--:........:. José Frage/li- José Richa- Almir Pinto - Affonso Camargo - Martins Filho - Bernardino Viana - Raimundo
Parente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Do Expediente lido consta o
Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1982 (n• 5.930/82, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a denominação da
categoria funcional de Inspetor do Trabalho, dispõe sobre o pagamento de
Gratificação de Produtividade nos casos que menciona, eleva as multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras providências.
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 141 do Regimento Interno, a
matéria receberá emendas, perante a primeira Comissão a que foi distribuída,
pelo prazo de cinco sessões ordinárias.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

Sobre a mesa, requerimento

g lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 50, de 1982
Sobre a criacão de uma Comissão Especial Interna, destinada a
apurar as causas da falta de rentabilidade dos chamados fundos 157.
· Senhor Presidente do Senado Federal:
Na forma do disposto do Regimento Interno (arts. 75, c, e 76), requeiro
a criação de urna Comissão Especial Interna, constituída de sete (7) Senhores
senadores e com prazo de cento e oitenta ( 180) dias para a conclusão de seus
trabalhos, destinada especificamente a realizar estudos sobre o mecanismo de
funcionamento dos fundos chamados "157", bem como a apurar as causas da
sua falta de rentabilidade.
Justificação
Esta não é a primeira, senão que a terceira vez, que tento, por todos os
meios com que pode contar um membro do Congresso Nacional, sem êxito,
entretanto, apurar as causas da total falta de rentabilidade dos fundos 157,
assim chamados em razão de haverem sido criados pelo Decreto-lei n9 157, de
!O de fevereiro de !967.
Volto ao assunto, agora com a esperança de ao menos conseguir constituir Comissão Especial fnterna, que se incu-mba de realizar estudos acerca do
mecanismo de funcionamento desses fundos, assim como, principalmente, de
apurar o por que da sua não-rentabilidade.
Pelo que está disposto no citado Decreto-lei n9 157/67, como se sabe, ao
contribuinte é dado aplicar parte do imposto de renda devido no mercado de
capitais, sendo que a compra das ações, ao invés de ser feita diretamente pelo
interessado, é confiada a bancos, administradores do fundo.
É que a grande maioria dos contribuintes não está habituada a investir
no referido mercado e, assim, confia sua opção a- esses estabelecimentos de
crédito-, tanto mais que não está -habilitada a acompanhar a "'performance"
desse tipo de aplicação financeira.
Sabe-se, todavia, que até no ano passado, o desempenho de atuação não
era bom, mesmO ierldo conseguido as bolsas de valores do Rio de Janeiro e de
São Paulo, em 1981, valorizações médias de cento e vinte por cento, para uma
inflãçâo superior a cinqUenta POr -centO.
Enquanto isto, a rentabilidade média das cotas dos 34 fundos ligados a
bancos -de investimentos alcançou apenas 63,3%.
O mínimo que d-everia ser feito pelo optante do 157 seria observar o quadro da Secretaria da Receita Federal, que cobre um período de janeiro de
1976 a junho de t 981, comparando-o com outro da Associação Brasileira de
Bancos de Investimentos, levando em conta o período de janeiro de 1977 ajaneiro de 1982, decerto mais atual, eis que aponta o desempe-nho dos respectivos fundos durante o ano de 1981.
Mas, muitos fatores têm contribuído para o fraco desempenho desses
fundO~s, para descrédito da política de incentivos fiscais, em primeiro lugar, a
ReSolução n9 470, do Banco Central, que regulamentou a aplicação de tais
fundos. Eia determina que oitenta por cento do patrimônio das instituições financeiras devem ser constituídos de ações ou debêntures conversíveis de empresas privadas nacionais, restando vinte por cento para os papéis de empresas estatais ou multinacionais.
Pleiteando alteração desse regime, os administradores dos fundos consideram que a proibição de ações de instituições financeirãs integrarem a carteira dos 157 é uma das causas do fraco desempenho, principalmente no ano
passado, quando o setor bancáriO, ao contrãrio, teve a melhor rentabilidade
nas bolsas.
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Outro aspecto grave do problema é a quase total revelia dos aplicadores,
eis que os bancos não lhes prestam conta em períodos curtos, senão que,
quando o fazem, mandam-lhes indicação ~nual._
Numa inflação de 95,2%, a rentabilidade de apenas 63~3% dos Fundos
157 demonstra um prejuízo de mais de trinta por cento para o inves!idor, tra~
duzindo, decerto, lucro das instituições eilCai'regãâas da adrriinistração. Isto
talvez explíque porque os banqueiros são_cada vez m_ais ricos e mais rCsisten~
tes a inflação no País.
Sala das Sessões, 30 de março de 1982. ~ Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~De acordo com o· disposto no§
29 do art. 76 do Regimento Interno, o requerimento será despachado à Co~
missão de Economia cm cuja competência regimental se compreende a matéria a ser estudada pela Comissão Especial que se pretende criar.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) que serão lidas pelo Sr. l º~Secretário.

Sobre a mesa, comunicações

São lidas as seguintes
Brasília, 30 de março de 1982
Senhor Presidente:
Na forma do disposto no artigo 86 do Regimento Interno, tenho a honra
de submeter a Vossa Excelência o nome do Senhor Senador Octávio Cardoso
para integrar, em substituição ao nobre Senador Tarso Outra, a Comissão de
Município, na -qualidade de Suplente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração. - Bernardino Viana, Vice-Líder do
PDS. no exercício da Liderança.
Brasília, 30 de março de 1982
Senhor Presidente:
Na form~ do disposto no artigo 86 do Regimento Interno do Senado Fe~
dera!, tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o nome do Senhor Senador Octávio Cardoso p<1ra integrar em substituição ~o nobre Senador Tarso
Outra, a Comis:são de Finar1ças, na qualidade de Titular.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protes~
tos de elevada estima e consideração. -José Lins. VicC~Lfd6r do PDS, no
exercício da Liderança.
Em 30 de março de 1982
Senhor Presidente:
Na forma do disposto no artigo 86-do Regimento Interno, tenho a honra
de submeter a Vossa Excelência o nome da Senhora Senadora Laélia de AI~
cântara, para integrar, em substituição ao nobre Senhor Senador Adalberto
Sena, recentemente falecido, as seguintes Comissões:, __
- Comissão do Dis(iító Federal, na qUalidade de Titular;
- Comissão· de SUúde, na qualidade de Suplente;
- Comissão de -Reda~ão, na qualidadse de ,Titula_r; e
-Comissão de Educação e -Cultura, na qualidade de Titular.
Informo, ainda, a Vossa Excelência que a Presidência da Comissão de
Redação permanecerá vaga.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protes~
tos de estiJ;Ja e-consideração.- Humberto Lucena! LídC?_r_~o PMJ?B.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão feitas ai substituições solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra- ao nobre Sr. Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO - (Pronuncia o seguinte_d-iscurso. ~Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:..
Ontem foi inaugurada, em Brasília, no Setor Comercial, uma agência do
Banco do Nordeste do Brasil --BNB.
A solenidade foi presidida por Sua Excelência o Senhor Vice~Yresidente
da República, Dr. Aureliano Chaves, contando ainda com a presença dos Srs.
Ministros Mário Andreazza, do Interior, Waldyr Arco verde, da Saúde,_e Camilo Pena, da Indústria e do ComérciO.
Comp<Jreceram, também, os Exm9s Srs. GovCrOãdores do Ceãrâ,
Virgílio Távora, Lucídio Portela, do Piauí, além dos Ministros do Tribunal
Federal de Recursos, Moacyr Catunda e Jesus Costa Lima. Grande número
de Senador•:!S e Deputados nordestinos se fez presente, prestigiando o notável
acontecimento.
A agência do BNB, nesta Capital, recebeu o nome de. Paulo S_arazate,
vulto de saudosa memória, que se constituiu, ao lado de Armando Falcão,
Virgílio Távora, Parsifal Barroso, Adolfo Gentil, Samuel Duarte e Martins
Rodrigues, de quem neste momento reverenciamos a memória, um grande lu-
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tador, para ver concretizada a fundação do importante estabelecimento de
crédito que logo cresceu e se expandiu ocupando espaços, visando à interiori~
-z-ação do crédito e a uma maíor assistência aos pequenos produtores rurais.
Hoje, o Banco do Nordeste do Brasil já conta com 145 unidades opera~
cionais, além de 50 postos avançados de crédito rural em pequenas localida~
des nordestinas, com satisfatório desempenho como órgão alimentador de recursos ao nosso homem do campo.
E<;ta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi mais uma daquelas sementes que
hão germinado e frutificado na área nordestina, regada com o suor do trabalho indimensionável de tantos parlamentares que tudo fizeram para ver frondosa a planta que semearam e que teve como amparo legal a Lei n9 1.649, de
ro de_julho de 1952.
Decorrendo, neste ano, o trigésimo aniversário do ·Banco do_Nordeste
do Brasil, o marco comemorativo da efeméride foi exatamente a inauguração
de sua agência na Capital da República.
J?esejo, Sr. Pre~idente, Srs. Senadores, parabenizar os responsáveis pelo
crescente desenvolVimento do importante estabelecimento de crédito, que,
apoiado nas pilustras mestras- Mário Andreazza, do Ministério do Interior,
e Camilo Calazans - seu Diretor~Presidente - vem alcançando invejável
conceito, o que lhe tem permitido a mUltiplicação de suas agências no territóriO nacional.
Ao final desta breve comunicação, solicito a V. Ex,, Sr. Presidente, dar
como lido o discurso pronunciado ontem na solenidade de inauguração da
agência de Brasília do Banco do Nordeste do Brasil, pelo competente e dinâmico Dr. Camillo Calazans, que há envidado os maiores esforços em prol do
prestigiado órgão de crédito sob a sua sábia e honesta direção.
Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALMIR PINTO
EM SEU DISCURSO:
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Em nome do Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior Mârio David
Andreazza, permitam~ me traçar-lhes um _breve p~ralelo histórico para melhor
situar o significado da presença do Banco do Nordeste na Capital da República.
Nos anos cinqüenta, quando a construção de Brasília parecia um sonho
ousado, o Banco do Nordeste já ensaiava os seus primeiros passos, em Fortaleza, concorrendo para o escoamento da safra cearense de 1954.
Começava aí um longo caminho. no curso do qual o Banco do Nordeste
passaria de modesto ponto na constelação de bancos brasileiros para a condição de terceiro maior banco do País em volume de empréstimos.
A história do BNB não se inicia, contudo, com as suas primeiras ope~
rações bancárias.
Como a semente que germinou e produziu fruto, tambem o Banco do
Nordeste, criado em 1952, teve uma concepção fecunda e cuidadosa, para a
qual contribuíram técnicos e economistas de inquestionável competéncia.
Destaco ainda a contribuição de expressivos parlamentares nordestinos,
dentre estes, o então Deputado Paulo Sarazate Ferreira Lopes, que, na qualidade de Relator da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, foi um
incansável batalhador pela aprovação da Lei n' !.649, de 19 de julho de 1952,
que criou o Ba-nco -do Nordeste.
Já três anos antes, esse ilustre filho do Ceará dera uma importante contribuição ao Nordeste, como a-utor do Projeto que se transformou na Lei n9
1.004, de 24 de dezembro de !949, regulamentando o§ I• do art. !98 da Constituição Brasileira, sobre amparo às populações atingidas pela seca.
_ Por essa Lei, um por cento da Receita Tributária da União seria destina~
da ao Fundo das Secas, facultando~se a aplicação de oitenta por cento do seu
montante em empréstimos a agricultores e industriais estabelecidos na área
abrangida pela seca. Durante muitos anos, o Fundo das Secas constituiu a
_
principal fonte de recursos do Banco do Nordes_te.
-Hoje, no trigésimO aniversáriO da- Lei qUe criou o BNB, prestamos o nos~
so tributo à memória do Senador Paulq Sarazate, ~perando que seu exemplo
frutifique entre_os l_~_tegrUqtes -do COn·gresso Nacional, pois o Nordeste ainda
muíici- esperã dos seus legítimos representantes no Poder Legislativo.
Sobreleva registrur que a efusão da nossa homenagem a Paulo Saraza~e e
a seus companheiros parlamentares certamente não se manifesta apenas nesta
solenidade, mas também no trabalho diut_urno e nas conquistas alcançadas
pelei BNB. que correspondem por inteiro às aspiraçõ-es dos importantes vultos que contribuíram, com sua ação, para a eXístêilda desta grande insti~
tuição nacional. que é o Banco do Nordeste.
Nesse sentido, mesmo correndo o riscO de cometer oinissão, não poderia
eu esquecer na oportunidade os nomes dos parlamentares Armando Falcão,
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Vírgílio -Távora, Parsifal Barroso, Adolfo Gen_til, Martins Rodrigues e Samuel Duarte.
Daquele tempo a esta parte, o Banco do Nordeste muito cresceu e se expandiu. A sua rede de agências, com 145 Unidades Operadoras, além de 50
Postos Avançados de Crédito Rural em pequenas localidades nordestinas,
permite ao Banco colaborar mais intensamente para interiorização do crêdito
c maior assistência aoS pequenos produtores rurais.

E para o período de 1983/85 já foi elaborado novo Plano de Expansão
que prevê a abertura de 85 Agências, elevando para 230 o número de suas
Unidades Operadoras.
OUtrOs parâinetros ílnp6riúties Parã avã:liar o-desempenhO do Bimco do
Nordeste são o crescimento acelerado das operações e o posicionamento cOn~
quisiado no sistema bancário nacionaL
Assim é que as aplicações alcançaram, no fi'nat"de 1981, o elevado saldo
de duzentos e sessenta bilhões de cruzeiros, ampliando-se no exercício, em
níveis superiores aos da expanSão de todoS os dCinais grandes bancos dO País,
tanto privados como oficiais. Para o final deste ano, estima-Se QUe os empréstimos do BN B atingirão quinhentos bilhões de cruzeiros, repetindo-se o desempenho do último ano.
Tudo isto, como se vê, enquadra-se na moldura do "slogan" da comemoração dos trinta anos do BNB; a ordem ê promover o progresso.
Agrada-me ressaltar que a ação dinamiZadora do BNB como agente do
desenvolvimento traz essencialmente a marca do pioneirisrrio, em razãO dos~
procedimentos inovadores que adotou, à medida da acumulação de experiências e geração de novos conhecimentos sobre a _região".
Esse pioneirismo se-fez sentir não só no campo do financiamento de projetes e atividades económicas, mas, por igual, nos serviços complementares
prestados em apoio à atividade financiadora, como a pesquisa e a assistência
técnica.
- Ao implantar o crédito rural supervisionado e a-o·fi-ilanciar a expansão
do setor rural nordestino, o Banco jã considerava a perspectiva da. vaÍorização humana e o binómio agricultura-nutrição, indisSociável daquela. Aliâs,
uma das implicações do aperfelço3menf6 do seior rural da economia ê precisamente a defesa biológica do homem brasileiro, entendida não só como preservação da saúde, como em termos da melhor produtividade do trabalho.
O Banco exerceu atuação de vanguarda quando, ainda escassos os conhecimentos sobre a realidade nordestina, só exlstfarri Os trabalhos sobre a
ecologia regional elaborados por Arrojado Lisboa, decorrentes da a-ção encetada pela antiga lnspetoria Federal de Obras Contr<i as Secas.
Através da difusão de técnicas de elaboração e avaliação de projetas e da
realização sfstCinática de estudos e pesquisas sobre a economia, na execução
de financianieritoS indlúüria"is e de serviçõs_-báSicos effi f3.vof- de Estados e municípfOS-e-da assiStência ãs- pequenas e médias emprCsáS~ 6 Banéo preencheu
lacunas, antecipando-se a programas similares de outras instituições, hOje
executados_ a nível nacional.
Agora, o Banco do Nordeste chega_ à Capital da República não só-para
operar e movimentar recursOs, somando~se aos demais bancos de desenvolvimento que aqui atuam, especialmente o Banco do Brasil e o BancO Regional
de Br<.Jsília, mas também para oferecer todos os súviços de um gra-nde estabelecimento bancário c agregar mais_ um elo à corrente de tntegração nadonã.I,
promovendo maior intercâmbio entre o Nordeste e o Brasil Central. •
Com esta agência em Brasília e outras a ser~!TI instaladas, Prete_ndemos
propicia(maíor supoffC financeiro aos progfartfaS deseiwolvidos pela Superintendência de Desenvolvimento da Região" Ceritro..:Oeste (SUDECO), Or-:
gão ú1mbém vinculado ao Ministério do Interior.
A miSsão a que se p-rõ"põe- O "BNB em BráSílíii representa por certo um
novo desafio, que enfrentará a instituição com determinação e na esteira dos
rumos traçados, gr~tças à experiência que-traz-na-bagagein cárrio maior agência de desenvolvimento regional da América- Latiria e a cOnfiança e apO'iO das
comunidades a q-ue vai servir.
Certo do _êxito desta nova agência bancária na Capital Federal, desejo
agradecer ao Governo do Excelentíssimo Senhor Presidente JOao Baptista Figueiredo a prioridade conferida ao Nordeste e às suas institufções, e em particular declarar meu reconhecimento aos ministros Mário David A[ldreàzza,
do Interior, Antônio Delfim Netto, do Planejamento, e Ernane Galvêas, da
Fazenda, que proveram o Banco do Nordeste dos recursos que favoreceram o
excelente desempenho da instituição no ano passado.
Finalizando agn.tdeço, ainda, o comparecimento nesta solenidade de tão
distinguidas personalidades do mUn-do administrativo, econômico, financeiro
e político do País, em particular à presença honrosa de Suas Excelências o
Vice~-P.res_idcntc da República Aureliano Chaves e o Governador Aim~--La
maison.

O Sr. Henrique Santillo -

Peço a p<llavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Senador Henrique Santil_lo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, para uma reclamação quanto ao andamento dos trabalhos,
não desta Casa, e sim do Congresso N~cioqal, e é a esta Mesa, presidida por
V. Ex• neste instante, a quem devo me dirigir.
Sr. Presidente, o regimento cOmum do _Congresso estabelece, no seu art.
109 - este artigo trata dos _decre!os-leis e de sua tramitação no COngresso
N8donal;
Art. 109. Dentro em STCfõc-o) dias da publicaçãolio_texto de
decreto-lei expedido pelo Presidente da República, na forma do art.
-~5 da Con_stituição Fedúal, o CongressO Nacional deverá reãlizar
sessão conjunta destinada à leitura da matêria e constituiçãO-da Comissão Mista para- emitir parecer sobre a mesma."
Este arti_go, bastante claramente, estabelece um prazo de 5 dias, a partir
da publicí.lção do texto do decreto-lei expedido pelo Presldente da República,
para que o Congresso Nacional dele tome conhecimento e instale a Conii:Ssão
Mista, a fim de que tenha início, portanto, o seu processo de tramitação.
Paréce-me que, eni se tratantO de- de(;reto:-lei assinado durante o recesso,
e como este Congresso não tem poderes pela Constituição, de se autoconvocar, não sendo convocado pelo Presidente da República, parece-me que logo
nos primcir.os dias, no inicio da legislatura, todos esses decretos-leis devem
ser lidos em sessão conjunta, porque aí CoriieÇa ã. correr o prazo.
Não é o que está ocorrendo, Sr. Presfdente, em nossas atividades no
Congresso Nacional. Citaria apenas um decreto para o qual está toda a
Nação com a sua atenção voltada, o Decreto-lei n9 1.910, de 30 de dezembro
de- 1981, enviado ao Congresso no dia 29 dejineiro do corrente ano, e que
-tem previsão para a sua leitura, em sessão conjunta, no mês de maio ainda.
Portanto, daqui a mais de 30 di:is.
Ora, sabemos perfeitamente que, pela Constituição Federal, mais precisamente pelos dois parúgrafos do seu art. 55, sabemos que o decreto-lei, em
primeiro lugar, passa a ter vigência a partir de sua publicação, em segundo lu~
gar, pelo ~ 29, o que é mais grave, deste mesmo artigo, que '"a rejeição do
decreto-lei pelo Congresso Nacional não implicará a nulidade dos atas praticados durante a sua vigência".
Ora, se o Congresso Nacional começar a prOtelar, como o vem fazendo,
a apreciaÇão desses decretos-leis, às vezes até por mais de seis_ meses, a Nação
poderá correr o risco -de ter um decreto-lei rejeitado pelo Congresso Nacional
e estar toda a sociedade civil sendo submetida a seu texto sem que os atascome.tidos, nele baseados, tenham nulidade.
É o ca::;o típico do _De_Creto~lei n_t? 1.9-IO,que aumenta as alíquotas de confribuição de trabalhadores e empresas à Previdência Social, decreto-lei esse
que já entrou em vigor a partii" do dia primeiro de janeirO do corrente ano.
A minha reclamação, Sr. Presidente. é- no sentido de que o Congresso
Nacional dê imediatas providências, através da sua Presidência, para que esses decretos-leis, todos, incluindo, sobretudo, o 1.910, por sua importância,
por sua relevân?i~, sejam lidos em ses~~o c~njunta do CongrCsso Nacional,
pam que-se dê inídO imediatamente ao seu processo de tramitação, segundo
determina- conio já disse- o are L09 do Regimento-ComUm do Congresso
Nacional.
Era a reclamação que tinha a fazer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRE:"SlDENTE (Pa.ssos Pôrto)- Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex• realmente fez Uma reclamação _e não ulna questão de ordem, e a
Mesa lhe deve uma explicaç~o.
Sabe muito bem V. Ex~ que há uma série de in"iciativas legislativas que
sã.o resolvidi,I.S atrayés c) e Co111issões MiStas_ do COngresso Nacional. São projetas de emenda constitucional,_são mensagens enViadas pelo Senhor Presi~
dente da República, como também o_s decretos-leis.
Quando o Congresso- NaCional_ se eOContra em recesso, são ba~xados
váríos decretos-leís que são encaminhados ao Congresso e lidos de acordo
com a sua ordem de entrada na Mesa do Congresso Nacional.
-remos cerca de 40 decretos-leis para serem Üdos. No entanto, não temos
número suficiente_ de parlamentares para a formação das Comissões Mistas,
porque só em tramitação te~mos mais de lO decreio.S-leis-, temos uma série de
erriendas constituCíonais, temos projetas- de inici:a:tiva âo Seiihor Pr~sidente
da _República, tem?s comissões especiais e. comissões parlamentares de in~
quêrito.
Todo esse.complexo !egislat_ivQ envolve um n4_mero grande de parlamen~
tar_es enã_o seria possível à Mesa Jazer a leitura simultânea, de vez que não há
membros para compor todas as Comissões Mistas~
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A reclamação de V. Ex• vai ser levada no devido apreço pela Mesa e ao
conhecimento do Sr. Presidente e dos membros da Mesa, para um exametalvez, quem sabe, se eSlabdecer uma excepcionalidade pari:l a leituri:l do

decreto-lei a que V. Ex• faz referência.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se V. Ex• me permitir, eu completaria, não com nova questão de ordem, e sim com uma nova tomada da palavra
pela ordem.
A meu ver. manda a lógica- e oferecia como contribuiÇão à Mesa- serem os decretos-leis prioritários, terem eles prioridade sobre os projetas de lei
oriundos do Executivo ...
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)'- Só se V. Ex• mudasse o Regimento Interno ou mudasse o texto da Constituição.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não. O Regimento Interno não diz
que os projetas de lei são prioritáríos sobre os decretos-leis ...
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Não, mas simultaneidade ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Nem mesmo as emendas constitucionais, não diz o Regimento, e estudei bem a questão.
É uma questão de bom senso.
__ Ora, se oS decretos-leis jã têm vigência a partir de sua publicação, é natural que a sociedade brasileira esteja a exi&ir que eles tenham, na sua tramitação nesta Casa, prioridade total e absoluta. Os projetas de lei oriundos do
Executivo nãó podem ser prioritários sobre os decretos-leis, simplesmente
porque, ao serem enviados ao Congresso, ainda não estão em vigor, pois-dependem da aprovação da Casa. Também as emendas constitucionais. Jâ os
decretos-leis, não: publicados que sejam, entram em vigência. O _Congresso
Nacional, prioriüuiani.ente, a meu ver, precisa manifestar-se quanto ao seu
mérito, quando ao seu texto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A questão de V. Ex• serã levada
ao conhecimento da Mesa e, oportunamente, lhe daremos a resposta.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.

o SR. AFFONSO CAMARGO (Pronuncia 'ó seguinte discurso: Si:rri revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, pela manhã, segundo fui informadO,- aetefminou-se o arQuivain.eii~
to da Emenda n9 62/81, que não conseguíu ser aprovada no prazo de 90 dias
estabelecido pela Constituição Federal.
Gostaria, na data de hoje, de chamar a atenção da Liderança do Gover·
no, principalmente do nobre Senador José Uns, neste instante~ -sObre o tema
que vou abordar, para ver se S. Ex• conseguirá diminuir o --meu desencanto
com o_ Poder Legislativo do Brasil.
Hoje, foi para esses amplos e repletos arquivos do Co_n_g~esso Nacional
mais uma proposta de emenda; esses arquivos pãra onde são conduzidos 99%
dos projetas e __emendas apresentados por iniciativa de-Parlamentares.
Dizem os cierití.Stas políticos que o melhor termômetro para se medir o
grau de uma democracia é, exatamente, se aferir a medida da eficácia e da
conseqüência do trabalho do Poder ~egislativo. __
__ ____ _ __
Ontem, o nobre Lídú de nossa Bancada, o Senãdor Humberto Lucena,
pelo que li nos jornais, já abordou este asSUntei també~ os jornaü registraram, mais uma vez, a opinião, que julgo injusta,
nq_bre .Líder -dã Maioria,
de que o meu projeto sería inócuo, eleitoreirO edemaióg!C-õ~nvivemos hã
pouco tempo aqui no Co_ngresso, mas se V. Ex• fosse meu conterrâneo saberia que tenho, como qualquer pessoa humana, muitos defeitos, mas nãO" íncluo entre esses defeitos a demagogia.
Vou fazer um histórico, porque acho que esta matéria meii:ce um- debate
bastante sério aqui nesta Casa. Quando da aprovaçã-o do reajuste semestral
para os trabalhadores em geral, várias emendas foram apresentadas; parã
ampliar aos serVidores públicos a mesma semestralidade. Foram julgadas todas elas inconstitucionais, po-rque a ConstituiçãO é clara:

ro

"Art. 51. É da competência exclusiva -do Presidente da República a iniciativa das leis que:
I - disponham sobre matéria financeira;
11 -criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem
vencimentos ou- a despesa pública;"
Em decorrência, exatamente, dessa posição, dessa decisão da incorl.Stitucionalidade dessas emendas, é quejulgamos que a única forma de preservar o
valor real dos salãrios dos servidores públicos seria por uma emenda constitucional, partindo do princípiO, que me parece elementar, de -que a inflação
atinge a todos. E quando se fez o reajuste semestral dO trabalhador, em geral,
era porque, numa inflação àquela época de mais de 100%, era evidente que a
cada mês que se passava uma inflação de 8, 9%, estaria Crodindo o salãrio da-
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_queles trabalhadores. Eu também me perguntava- e também era a justificativa de muitos parlamentares- se também os salários dos servidores civis e
dos servidores_ mllitares não estariam sendo desgastados pela mesma inflação
que assOlava e assola o País.'
Então, com esse objetívo, e só com esse objetivo, preparamos urna prO:.
posta de emenda singela e que dizia que aos servidores públicos se deveria
dar, nos seus reajustes salariais, a mesma periodicidade que fosse dada por lei
aos trabalhadores em geral.
Essa proposta de emenda, diga-se de passagem, foi assinada por mais de
dois terços dos parlamentares do Se_nado e da C~rpara e por isso teve uma tramitaçãO prioritária; iniciou imediatamente a sua tramitação. Na Comissão
Mista foí aprovada. O relator, indicado pela Maioria, aprovou a emenda na
Comissão Mista. E foi aprovada praticámente pela unanimidade de todos os
presentes; se não me engitno, um ati dOis, só,- dos 22 parlamentares, não estavam presentes. Então, aprovaram essa einenda, ãprovaram o parecer do relat_or indicac;lo pela Maioria, todos os 20 .ou 21 parlamentares presentes. E os
servidores públicos ficaram aguardando uma definição, que achavam seria
favorável, çlo GoverQO.
As cat_egoriaS profissionais, e s6 elas, sqlicitaram ao Presidente da Casa
que antecipasse a vOtação da matéria para os últimos dias da última sessão legislativa, o que foi feito nos primeirOs dias de dezembro do ano passado. E
nós aguardávamos, os servidores aguardavam a aprovação, por quê? Apoiado por mais de 2/3 de Senadores e dos Deputados, aprovada pelo relator indicado pela Maioriã na Comissão Mista, aprovada por unanimidade de todos
os presentes na Comissão Mista e, sendo de justiça, não haveria por que essa
proposta de emenda não fosse aprovada, até porque não traria qualquer tipo
de problema maior para o Governo por ser singela. Nós não estabelecíamos
nem índices para deixar ao Gover"no os Ctiférios dos índices de aumento, apenas que se se decidiu que, em virtude da inflação, os trabalhadores em geral
deveriam ter um reajuste semestral, nada mais justo que os servidores também tivessem um reajuste semestral. E ainda pusemos uma periodicidade,
porque se amanhã a inflação desaparecesse e_ desaparecesse o reajuste semestral para o trabalhadOr em geral, também desapareceria, automaticamente,
para o serviqor público.
Na época, os servi-dores estavam, realmente, muito entusiasm~dos e, depoiS do fracasso, apesar de ter tido a maior prese~ça pacifi:U e _ordet~a de uma
parcela da sociedade nas galerias desta Casa, naqueles pnmetros d1as de dezembro, não houve "quorum" porque apenas 28 Srs. Sena_dores compareceram para votar o .. sim"_. Naquela ocasiãO, a Mesa definiu,-claramente, que~
votação ficaria adiada_ e que o prazo terminaria no dia 29 de março, que fo1
untem~---.
É evidente_que todos os servidores públicos do País ficaram na ~xpectatl
va de que houvesse_uma nova votação em massa. Procuraram o Prestdente do
Congresso e S. Ex• disse que o critériO que tinha usa~o é _de que a'!-uel~s pro,postas _que tinham sido votadas na última sessão legrslattva só senam mclmdas, este ano~ por acordo de lidera_n_ças.
~
Ocorre- e foi isto que criou um grande contraste, nobre Senador Jose
Uns - que a_ proposição sobre domicílio eleitoral, que é um assunto importante e, inclusive, nós apoiamos a redução do domicílio eleitoral, mas que be-neficiaria um·a meia dúzia de polítlcos que tinhum mudado de Estado c de
município, foi va"tada, porque houve acordo de lideranças três vezes d!J.rante
o mês de março e, mesmo assim, não se conseguiu número e não podemos ter,
o acordo de lideranÇas para a votação dessa mesma periodicidade, o que significaria, hoj-e, o r6ijUste Seincistral_do-Servidor público, porquea Lideran.ça
do PDS assiin- não concordou- entendemos nós- porque o Governo ass1in
nãó o quis. --- --Parece-me, Senador José Lins, que esses são os momentos de desencanto
do político e do parlamentar, porque, na verdade, acredito que a maioria. dos
Senadores e dos Deputados desta Casa gostariam de aprovar esse proJeto,
porque ele é justo. E apenas não foi aprovado porque a tecnocracia que rea~
mente governa -_porque o PDS_continua ainda sem força- é que está de_cldindo, e então eu digo que o Governo está sendo intransigente com os fun~IO
nãrios públicos e o Partido do Governo está sendo tímido, está sendo__omtsso
por não tomar urna Posição a favor dos servidores públicos.
Se eu fosse um demagOgo, estaria hoje b3:stante satisfeito, porque está
aqui no Jornal do Brasil:
'-'Professores do Estado e Município param por reajuste, em
virtude da Emenda n~' 62/81, de autoria do Senador Affonso Cã- margo." _
--.
Está aqui nos jornais de Brasília, Rio, Salvador e Belo Honzonte:
"O principal objetivo ê protestar contra o arquivamento do
projeto de reajustes semestrais para a classe, .de autoria do Senador
Affonso Camargo (PR)."
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No meu Estado, Senador José Lins, hâ i"nclusive um manifesto, que é ''O
Dia Nacional de Protesto dos Servidores Públicos", em que se faz o protesto
e também se cita o meu nome. O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós
queríamos que a emenda fosse aprovada, era porque achâvamos que era justa
e que o Governo. inclusive, iria Se prestigiar juntO aos funcionãdos -p-úblicOs.
Politicamente, o-Governo fez o-que sen.a-indhor para as oposições, porque os
servidores públicos do Brasil todo, hoje, sabem que nós só conseguiremos
aprovar alguma c_oisa em seu favor na próxima legislatura, depois das eleições
de 15 de novembro, e se eles derem maioria Parlamentar para as oposições.
Registro isso, p-or-que faço -queStão -de moStrar que nunca houve nenhum
interesse demagógico; o que houve realmente foi iriteresse de afuda:i os servidores públicos.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO

~

Com todo prazer.

O Sr. José Lins- Senador Affonso Cainargo, reCóriheÇo~ ciue "longe de
pensar em fazer mera demagogia, V. Ex• é um homem bem intencionadO.

Mas eu disse aqui, se-não me engano ontem, que o prOjeto 'i·i:alinCilte tem a.-res
de demagógico e expliquei que considerava o projeto em si demagógico, porque ele não cria nada, ele não oferece nada aos servidOres. A legislação Salarial para o_setor privado, que nunca coincide com a do setor público, ela não
fixa somente a periodicidade do reajustamento, ela fixa também os- Índices, á
que é irilportante. Se ao invéS de 110%, em 6 meses, a legislação oferecesse
150%, de ano em ano, talvez fosse melhor aceitar do que 110% a cada 6 meses.
V. Ex• sabe diss-o, porque é uma questão de aritrnéHca. Então, achei que o
projeto não introduz muita coisa, rião resgUâràa O iilferesse-dos funcionâfi6s,
jã que o Governo, dentro do esquema do seu projeto, poderia dar 10% a C:ada
6 meses, o que seria um desastre para os servidores públicos. Mas não é s6 isso. V. Ex~ sabe que no ano passado, por insísfênéia de alguns interessados no
projeto, principalmente do seu Partido e se não me engano de V. Ex•, o projeto entrou na pauta em dezembro e não houve quorum para votação. Entrou
uma segunda vez, também a pedido de V. Ex•, se não me engano, ou de _alguns membros da Oposição"; e também não liouVe -numero.
- O SR. AFFONSO CAMARGO ~Não. Entrou soinente uma vez. Posso lhe garantir que foi somente urna vez.
O Sr. José Uns- Mas V. Ex• parece queestã me falando que o projeto
foi arquivado?
O SR. AFFONSO CAMARGO ~ Foi arquivado hoje.
O Sr. José Lins- Logo, ele foi votado duas vezes, entrou na pauta duas
vezes. Um projeto não pode ser arquivado antes de entrar, pelo menos, duas
vezes na pauta. Deve haver alguma coisa aí pela qual V. Ex• nos culpa sem
que a nós caiba qualquer culpa. E eu digo a V. Ex•: eu também sou favorável
a um esquema de ajustamento do salãrio dos servidores que os ajude, que não
os prejudique, qUe os ressalve desse desgaste, dessa corrosão da inflação. Evidentemente não podemos ser contra os servidores. O que eu disse foi apenas
isto: que o projeto de V. Ex•, no mínimo, era incompleto e se fosse apreciado
com uma certa ótica eleitoral poderia parecer demagógico. Eu até o classifiquei de demagógico por isso. Mas, jamais quis ofender a V. Ex•, que é um homem sério, um homem interessado e que tudo tem feito pelo servidor público.
Era o que tinha a dizer a V. Ex•
O SR. AFFONSO CAMARGO ~V_ Ex•, nobre Senador José Lins, comete várias contradições. A primeira delas é querer interpretar aquilo que V.
Ex• acha que é o melhor para o servidor público, quando estão a~ui todas as
entidades de classe, reclamando e protestando, porque eles quenam. Como
temos formação democrãtica, acredito que V. Ex• também tenha, ternos que
imaginar que as entidades de classe, numa sociedade plural, em princípio, têm
a sua razão.
Eu gostaria de terminar de analisar as suas contradições. A priri1eira é esta. Acho que se as entidades querem, devemos imag1nar que a emenda será
vantajosa para elas. Em segundo lugar. V. Ex• fala que a proposta não seria
completa, porque não trata do que é mais irnpoita-rite, que seria exatamente o
índice.
Vou ler aquela nota que a Bancada do Partido Democrâtico Social, no
Senado, distribuiu logo em seguida àquela votação, que acredito até possa ter
sido da lavra de v. Ex• que é um Vice~Líder que cuida da parte econômicoR
financeira. Diz a nota:
Por outro lado, para argumentar, os critérios estabelecidos
pela Lei n9 6.708/79 viriam tumultuar todo o Plano de Retribuição
do GoVerno, porQue a aplicação de fatores diferenciados e explicitaR
dos naquela Lei (1,1; 1,0 e 0,8) aproxfmariam--as referências, e até
mesmo, inverteriam a hierarquia salarial.
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Veja V. Ex~ que o fizemos com sabedoria, porque se estivéssemos colocando o índice naquele mo!llento .nós, realmente, poderíamos perturbar todo
o processo de hierarquização dos vencimentos dos servidores públicos. Inclusive estã na no~a do PDS. E!l.tã_q, a__ nossa jntençã() foi só a seguinte: se há uma
periodicidade ein virtUde da inflação e se a inflação existe para todos, que o
Governo estudasse com a mesma periodicidade, de acordo com os critérios
que deveriam examinar, que deveria ser justos, o reajuste dos servidores
públicos.

O Sr. Humberto Lucena - Per01ite V. Ex'- um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO ~ Com todo o prazer.
O Sr. Humberto Luce-na - V. Ex• agiu sabiamente, nobre Senador Affonso Camargo; é porque juridicamente era impossível que V. Ex•, numa pro~
posta de emenda constituCional, descesse a detalhes de índices percentuais. O
que V. Ex~ quis fixarToi"o direitO à- periOdicidade do reajuste. Depois é que o
Governo encaminharia ao Congresso o projeto de lei respectivo, descendo então as n9rmas de_polífica salarial, dentro desse novo enfoque de reajuste semestral. Aí é que viriãin- os índices. -·
· ·
O SR. AFFONSO CAMARGO ~ Fque noi!11almenie não seriam idênticos aos dos trabalhadores em geral.
O Sr. Humberto Lucena- Claro. Agora, por outro lado, o argumento
q_u~ me parece princiJ)ál, -c-ontra o atendimento di:ssa justa reivindicação dos
se~v!~~~es, foi_ o de que dificit~ente o Gove:Útp__encontraria recursos para fa~

Zer face ao pagamento desses reajustes semestrais. Mas, o que é de estarrecer
é que o Governo, que é quem pode emitir e tUdo o maiS, não tem recursos
para garantir eSSas vãntageiúi aos seu-S servidoi-eS,- fias, obriga as empresas
privadas, tenham ou não recursos, sejam ou não deficitárias, a pagar todas essas vantagens aos seus empregados. Isso é irrespondível.
O SR. AFFONSO CAMARGO ~V. Ex• tem toda a razão. E eu voltaria a reafirmar, Senador José Lins: politicamente, eleitoralmente, o procedimento do G~yerno e do PDS nós for muito fa.vorâvel, porque o servidor
público vai tentar modificar-a rriaiOrta riãs CãSas -do cOngresso, p3ra tentar
aprovar a sua proposta no ano que vem, depois das eleições. O que deve pensar o Dr. Izaias Og)iari, que é_o Presidente da Associação dos Professores do
Paraná? Ele recebeu o seguinte telex, naquela ocasião:
"17861 Y PRCT
23861 D DFBR
26/1930
ZCZC CDV00668 26 1900
BRAS(LIA/DF
Telegrama
II mil Sr. Dr. Izaias Ogliari - Presidente
da Associação dos Professores do Paranâ
Rua Voluntários da Pátria 475 - Edifício Asa 14/0 andar
Curitiba(PR
Tenho o prazer de acusar o recebimento de sua carta de 22-1181 vg motivo de -minha especial atenção pt Desejo informar"lhe que
darei todo apoio a Proposta de Emenda Constitucional n9 62/81 pt
Cordiais saudaÇões.
Se!lador José Lins"
Quem é que assina'? Senador José Lins. E como V. Ex•, vários Senadores
do PDS eu sei que gostariam de dar apoio à medida. Houve Senadores, inclusive, que às 4 horas da tarcle me chamaram no corredor e disseram: pode ter
certeza de que, hoje, à noite irei votar. Houve uma ordem do Poder Executivo
e ninguém foi vQt<ir, a não ser o Senador João Calmon, o único Senador do
PDS que compareceu. Estou analisando isto, não em termos de PDS, de
PMDB, mas em termos de Congresso Nacional, de Poder Legislativo, de nós
que somos políticos e dos tecnocratas, que realmente são aqueles que estão
resolvendo tudo no País.
O Sr. José Lins - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO ~ Pois não.

O Sr. José Lins- Sen3.dor Affonso Carnargo, não Vale entrar no mérito
da proposição relativa -a uma sisteffiática de ajustamento no salârio do serviR
dor público. O que eu disse é que esta proposta é, no mínimo, incompleta. V.
Ex~ disse muito bem ao acentuar·-,iue, paTa nós, o .não aprovar essa proposição é ruim. f ruim porque, eleitoralmente, nos cria problema. O funcionário sempre -nos julga em raZão dàquilo que não aprovamos para eles. Ora,
daí até provar que isto _é bom para o servidor, temos uma distância muito
grande. O que disse a V. Ex~ é que a proposta é inócua. Eu, pessoalmente,
acho que essa proposta poderia ser aprovada sem qualquer benefício para os
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servidores. Quando o Senador Humberto Lucena alega que o Governo impõe
à empresa privada uma lei salarial que, além da periodicidade prevê índices,
S. Ex' não tem razão. E não tem porque a empresa privada ajusta os preçoS
de acordo com as suas despesas. Evidentemente, ela não pode elevar a despesa salarial da legislação diretamente aos seus custos. Mas, a inflação, o índice
inflacionãrio, que acorilpanha os custos, restabelece o preço à empresa privada, porque o Governo não tem intenção de_ matar a empresa privada. ~ela
que arranja emprego, que emprega o pessoal. O que digo a V. Ex• é que a sua
emenda é, no mínimo, inócua, simplesmente isso. Para Oós, Pessoalmente,
poderia ser aprovada ou não, mas o Partido acha que realmente ela é inócua e
não votou favorável. E V. Ex• sabe que ela, entrando no plenário, não encon·rou nem da parte da própria Oposição uma maciça presença daqueles que
leveriam votá-la.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Só não compareceram dois Senado-

res, porque estavam viajando.
senador José Lins, se ela é inócua, V. Ex•, então, Oão pOde julgar que
toda a classe de servidores públicos, todas as entidades do Brasil são ignorantes e não sabem o que lhe.s serve. Ontem eles lançaram o Dia de Protesto contra o arquivamento dessa proposta de emenda. Como ela pode ser inócua?
O Sr. Humberto Lucena- E se ela é inócua, nobre Senador Affonso Camargo, como é que o nobre Senador José Lins respondeu um telegrama, diz.endo que apoiava a proposta?

O SR. AFFONSO C AMARGO- Pois é, nobre Senador Humberto Lucena, é isto mesmo.
--

O Sr. l.tJsé_Lím- ApóiO a prOposta, Sobretudo-Se eta-V-ierem termos de
uma ajuda a uma classe. Eu disse na televisão --e V. Ex~ sabe disso, todo o
País ouviu, porque foi rransmitido pela televisão para o Brasil inteiro- que
eu achava, já naquela época, antes de entrar a proposta pela primeira vez, que
ela é inteiramente inócUa. Não há nenhuma contradição na minha posição:
acho que o Governo deve ajUdar -os servidores, o GoVerno vem dando ajustamentos que, ·se não são aqueles que os servídores merecem, pelo- menos é o
que o Governo pode dar. Todos nós temos a melhor boa intenção e eu acho
que deveremos encontrar uma proposta que realmente ajude a classe. Note
bem V. Ex•: não culpo a V. Ex• nem a ningUém, apenas acho que C:sta proposta, uma vez aprovada, apesar de toda a solicitação da classe de servidores
públicos não ajudaria a classe, porque ela não fixa índices. O que eu disse não
foí -mais 00 que IstO. E, no mais, estarei disposto a an.alis3l- uma solução para
o problema que não comprometa- digamos assim--=.... a administração pública, mas que ao mesmo tempo ajude os servidores.
O SR. AFFONSO CAMARGO- V. Ex• parte do princfpio de que as
entidades representativas dos servidores públicos não sabem o que interessa
para os servidores públicos.
O Sr. José Lins- Não; eu não disse, eu não julguei essas classes. Apenas
tenho o meu pensamento ...

O SR. AFFONSO CAMARGO- Mas V. Ex> disse qlie a emenda é inócua. eles estão fazendo um dia de protesto, porque ela foi arquivada, e V. Ex•
está dizendo isto.
O Sr. José Líns- Admito e reconheço. Sei da posição deles. Conscientemente, os servidores públicos não devem querer um representante do povo
que não possa, simplesmente, analisar os problemas e expender uma opinião
própria. Este é o meu pensamento, Eles sabem que, amanhã, se essa legislação pas-sa-r-eftf naaa elã -vai ajudar aos servidores. Agora mesmo o Governo
está dando dois aumentos aos servidores públicos. V. Ex• sabe muito bem disso. Pergunto a V. Ex•: estão os servidores públicos satisfeitos ou esses acréscimos que o Governo vaT dãr aOs vencimentos não Satisfaz 3.inda, apesar de se~
rem dois por ano? Certamente V. Ex• vai ficar satisfeito com os índices do
Governo.

O SR. AFFONSO CAMARGO- Noore Senador José Uns, permitome dizer, sem ferir quem quer que seja, que o PÚS, nesse proces_sotodo, apenas procurou mistificar. Vou dizer por quê. No dia 2 de dezembro~-não tivemos número para aprovar a emenda; no dia 4 de dezembro de 1981, dois dias
depois, lenho aqui a notícia do jOrnal e V, Ex• sabe melhor dO que eu que o
seu Partido tem um departamento trabalhista, que foi reestruturadõ agora e,
se não me engano, é dirigido pelo Deputado Carlos Chiarelli. Diz o jornal:
PROJETO CRIA SEMESTRAL PARA SERVIDOR FEDERAL
Brasrlia - O Deputado Carlos Chiarelli (PDS - RS) apresentou ontem projeto de lei que institui o reajuste salarial semestral
para os funcionários públicos e fixa como datas-base os meses de
maio e novembro, quando é reajustado o salãrio mínimo.
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Segundo o parlamentar é "chegada a hora de recompor a situação remuneratóría do servidor público e de retribuir o seu sacrifício e- dedicação".
O Sr. Mauro Benevides -

V. Ex• me permite?

O SR. AFFONSO CAMARGO -

Pois não.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador, poderá ocorrer aquilo mesmo
que jã se verificou quando o Congresso Nacional aprovou a semestralidade
para o pagamento dos servidores de empresa. Sabe V. Ex• que defendi, através de projeto de_ lei, ess~revisão semestral de salários. O projeto, aprovado
em algumas comissões, teve a sua urgência reclamada no plenário do Senado
Federal. E quando o Senado se aprestava para admitir aquela nossa iniciativa, eis que o Poder Executivo assiniilou a idéia e mandou, através de mensa~
gem, aquela proPosição ·ao Congresso Nacion-al. Quem sabe se agora o fato
_não_ vai se repetir? Anulou-se a iniciativa de V. Ex• ~ ou por uma proposição
de um representante governista, ou até mesmo pela iniciativa do Executivo,
pode ser que se venha a se concretizar essa semestralidade. Mas V. Ex•, sem
dúvida alguma, assumiu diante da massa de funcionários esta iniciativa, merecendo, portanto, os aplausos e os louvores, quando a intolerância governamental permitir a sua efetivação.

O SR. AFFONSO CAMARGO ~V. Ex•tem toda a razão. E cu diria,
Senador José Lins, que esta atitude do meu dileto amigo, Deputado Carlos
Chiarelli, esta sim, é demagógica, porque esse projeto é inconstitucional. Fizemos uma porposta de emenda constitucional, porque não se pode deliberar
sobre essa matérüi" Cóm- prOjetes de lei. Então, esta aqui, realmente, foi uma
prôp·osta ihCOriStiluCiC>nal e puramente demagógica.
.

.

O Sr. José Li~s

-

V.

Ex"

...

me perffiite'?

O SR. AFFONSO CAMARGO -

Pois não.

O Sr+ José Lins- V. Ex• tem toda a razão. Não pode partir do

~ongres~

so Nacional uma iniciativa para aumen_{ar a despesa pública. A proposta se
tornaria inconstitucional. Pessoalmente, eu acho que o Governo deveria ter
uma sistemática para regulamentar o ajustamento do salãrio do_ servidor
público; eu não digo um aumento real, mas, pelo menos, um ajustamento,
cOmo é o caso da lei sala-iial. A vantagem disso seria não só facilitar uma previsão da despesa do Serviço Público como, dentro da tendência dos Estados
de também seguir a orientação do Governo Federal, permitindo uma certa
unificação nas propostas através-de todos os Estados. Ora, para se chegar a
uma proposta dessa natureza, evidentemente, nós não deveríamos parar simplesmente na fixação dos prazos ou da periodicidade do reajustamento. A objeção que eU fiz à proposta de V. Ex• foi examente esta~ Ora, para que a proposta se torne constitudOmll; evidentemente, ela teria que ter origem no Executivo. Eu viria com muito bons olhos, se uma coisa dessa natureza acontecesse. Garanto a V. Ex•
O SR. AFFONSO CAMARGO- Pa_ra encerrar, Sr. Presidente. não
posso deixar de fazer um protesto, porque foi dada, pela Liderança do PDS,
uma importânica- à proposta de emenda que reduziu o domicílio eleitoral
muito maior, mas muíto maior mesmo, do que aquela que iria dar a periodicidade ao reajuste salarial para o servidor público. E isso é um inconformismo
n.osso e de toda a classe do servidor público, Na realidade, o Governo estâ,
dia a dia, penalizando e mesmo decretando a pena de morte lenta para a
família dos servidores públicos. E infelizmente o PDS tem feito o papel de
carrasco do Governo para prejudicar o servidor público. (Muito bem! Palmas.j
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:

. O SR,. PRESIDENTE (Cunhª Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, para uma comunicação.
O SR. GABRIEL HERMES (Para breve com~nicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, completou 106 anos de existência o jõrnal A Província do
Pará. do meu Estado.
Órgão secular de divulgação no Brasil, em certo momento chegou a ser o
mais bem montaQ9 _e com colaboração das melhores do Pafs, tendo em seu
corpo de redação- figuras das mais ilustres da nossa literatura, essa efeméride
é festejada, em meu Estado, em todos estes anos que jã decorreram.
Esse órgão de imprensa teve três fases distintas: a primeira, quando os
seus_ fundadores, em março de 1876, no século passado, o criaram; a segunda,
quando, após lutas tremendas, reviveu; e a terceira, finalmente, com colabo-
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radorcs de Assis Chate:.tubriand, que não só trouxeram A Próvincia dO Pará
para honrar o nosso Estado, como instalou uma cadeia de rádio primOrosa e,
simultaneamente, uma televisão, que muito bons serviços prestou ao nosso
Estado.
Registrando esta passagem, Sr. Presidente, leio, para que conste dos
Anais, dois comentários: um, do nosso companheiro de jornal, Carlos Rocque, dando o histórico da vida da A Pro~·íncia do Pará; outro, o editorial do
dia 28 de março próximo passado, de domingo, _que diz da linha d_o jornal,
sem dúvida nenhuma, vem sendo mantida pelos seus atuais dirigentes, dentre
os quais destacam-se o ex-Senador Milton Trindade, Roberto Jares Martins e
Arthêmio Guimarães. Registro este fato com a leitura dos trabalhos a que me
refiro, numa homeT\agein ao jorrlal A Prov(n_ç_la do Pará órgão da imprensa do
nosso País que honra o meu Estado:
OS 106 ANOS DE
A PROV!NCIA DO PARÃ (I)

No dia 25 de março este jornal completou 106 anos de fundado. E hoje circula festivamente, Com a sua edição de aniVersário. 1:: o
mais antigo diário do Norte e um dos poucos de todo o País -que
possui mais de cem anos.
Não irei -ãqui historiar a longa e acid~ntada trajetóda, de A
Província do Pará. Sobre o assunto já até lancei um livro, cujos
exemplares que ainda restam o Milton Trindade guarda sob sete
chaves. Irei apenas lembrar alguns episódios, uns borls, outros nem
tanto, muito pelo contrário.
O fundador deste jornal, Joaquim José de Assis, era o líder
maior do Partido Liberal dos idos do Império. Já havia editado outros periódicos. Era homem rico, fazendeiro do Marajó, político
prestigioso. QUando idealizou editar A Província, convido_u um ex~
funcionário da Marinha, burocrata, mas que com ele colaborara
nos outros periódicos: Antônio Lemos. E Lemos passou a ser o gerente do novo órgão. E como a vida dá tantas voltas. ninguém ninguém mesmo - poderia, naquelas alturas, imaginar que o Lemos um dia iria tornar=-se no maior líder pOlítico do Pará e chefe da
mais forte oligarquia que se instalou neste Estado. Um outro fundador, Francisco Cerqueira, mestie gráfico; era o -responsável pelas
oficinas. -Morreu cedo. de tuberculose.
O Dr. Assis não chegou a ver a proclamação da República. Faleceu meses antes, em junho de _1889. Lerilos comprou, da viúva, as
ações do grande amigo desaparecido_ e tornou-se o único proprietário do jornal. Quando a República surgfu, era ele presidente da
Câmara Municipal de Belém, cargo que na época era executivo, correspondendo, hoje, ao de prefeito. Até_o ario de 1897, Lemos foi o único _dono deste jornal. Sendo eleito intendente (prefeito) de ~elêm,_
associou-se com o Grupo Chermont- Representado por Antônio e
Pedro Chermont. Jâ houvera o rompimento político, a grande cisão,
e Laura Sodré, com seus seguidores, passaram para a oposição. O
velho burocrata da Marinha derrubara todas as estruturas políticas
do Pará e dera início a urna nova fase Uma faSe, de domínio total,
que se estenderia por qUinze anos.
Mas a política forçou a prirrieira suSpensão -da circulação de A
Província. Isso ocorreu em 1900, quando Lemos, que dois anos antes, apresentara a candidatura de Justo Chermont ao governo do
Pará~ em SubstituiÇão a Paes de Carvalho, aplicara um golpe no própriO Justo. vetando-lhe a candidatura e apresentando a do deputado
Augusto Montenegro, que era líder do presidente Campos Salles na
Cãrnara Federal. Por que Lemos agira dessa forma? Por que cassara
o nome do próprio presidente do partido e irmão de seus sócios no
jornal? Por que, se Justo fora casado, em primeira núPciaS, com a filha úriica do Dr. Assis, protetor e rimigo, pessoa a qtiC:m Lemos venerava acima de tudo? E por que Lemos trocara Justo por Montenegro, afilhado do Dr. Assis e padrinho do segundo casamento de Justo?
A verdade é que nunca houve uma explicação convincente. Hã
quem diga que Lemos agira dessa forma como uma espécre de vingan-ça póstuma do Dr. Assis contra o seu genro, por problemas fa~
miliares (Humberto de Campos); ou que atendia a um pedido do
Dr. Assis, feito antes de morrer, que.um dia alijaria Justo da política
paraense (Ricardo Borges). O certo é que essa manobra pOlíticamanobra que deu a Lemos o comando total da política, sem mais a
sombra dos Chermont- fez com que A Província deixasse de circular. Isso ocorreu no dia 31 de outubro de 1900. Decorridos seis meses, exatamente a 19 de maio de 1901. Montenegro jã era governador, Lemos continuava na chefia da Intendência de Belém e nada

mais restava aos seus adversários. Assim, indenizara os antigos sócios e .voltara a -ser o ún-ico prnr}rietário do tradicional órg::io.
E-0 -mais impmtante de todo o Norte. Um dos mais completos.
e mais bem impressos de todo o Pats. Não é exagero. A Pro\'(ncia, ·
até ser incendio.tda, em agosto de 19\2, era o modelo do jorn~11ismo
brasileiro. Em sua redação. nomes fo.tmosos fazío.trn o dia-a-dia da.l
vida paraense. Suas instalações suntuosas, no prédio onde hoje abrí-:ga o Instituto de Educação, faziam inveja a qualquer outro jornal
fosse do Rio ou de São Paulo. Tudo isso foi destruído pelo ódi~
político, esse ódio aniquilador que até chega a obscurecer a ment!
de pessoas de alto conceito cultural. A história do incêndio já foi,
por mim, escrita em dois livros e vá Tias vezes ileste mesmo jornJ
Não conv-ém repeti-la.
OS 106 ANOS DE A PROVINCIA DO PARÃ (II)
,
No dia 6 de julho de 1920 A PrO~·fiu.~ra vóltaVa a circular já de
propriedade de Pedro Geyselar Chermont de Miranda, ou PediO
Gereba, como os caboclos do Marajó o chamavam. Tradicional
político lemista, sonhara e conseguira reeditar o jornal que o óáto
destrufra. E para combater aqueles que encarnavam o "laurismo 1' .
Assim, A Prm•ínéla ressurgira das cinzas, tal o mitológico Féni~.
para tornar-se um órgão emiiienteiriente oposicionista J. nova oligarquia instalada no Pará.
Por falta de recursos ftnancefios e por causa, também, das estr~turas polítiCas da época, que não permitiam que uma oposição
vencesse (a não ser ã custa de sangue e destruição, como ocorrera
em 1912), a nova fase de A Província não durou muito: foi até o dia
27 de julho de 1926, quando, mais uma vez, tivera sua circulação
suspensa. E sem ser apregoado nas ruas ficou até 1947, quando os
Diários Associados decidiram fazer voltar, às novas gerações paraenses, o mais tradicional j9~1_Ütl dos mesmosparaenses.
OS 106 ANOS DE A PROV!NCIA DO PARÃ (lll)
-A 9 de feVereiro de 1947 o gaZeteiro voltara a apregoar. nas
ruas sonolentas de Belém, o nome de A Província. Joã_o Calmon era
o diretor, ajudado por Alfredo Sade, Carlos Castelo Branco e Almeida Castro. Frederico Barata, que viera com a missão de irnplanM
ta r o jornal, regressara ao Rio. Mas não demorou muito para que
-retornasse a Belém, para assumir a direção deste diãrío, fUnção do
qUal só fOi afastado pela morte, a 6 de maio de 1962. Para seu lugar,
o alto comando dos "Associados" escolheu Milton Trindade, que
trabalhava no jornal há tantos anos. E hoje Milton é comunheiro da
cadeia .... Associada":_
Foram anos árduos, os enfrentados por Milton, Roberto Jares,
Arthêmio Guimarães e equipe. Para dar uma idéia ao leitOr de hoje,
lembrei que, de 1947 para nossos dias, deixaram de circular, em BeM
lêm, jornais tradicionais corno Folha do Norte, Folha Vespertina, O
Imparcial. A Vanguarda, O Estado do Pará, Jornal do Dia. Sem- falar
nos periódicos de menor expressão jornalística.
E Belém ficou restrita a apenas dois jornais diários, a meSma
Belém que na década de 50 tinha nada menos do que seis jOrnais
diárioS, entre- o:S'ffi::ttutinoS e--VespeitrilOs: ViVemos ·tempos de crises,
que destroem, também.
Mas A Província, que já enfrentou o ódio, o fogo, e! a destruição, sabe, igualmente, enfrentar crises. E a prova aí está, comemorando hoje os seus 106 anos. O que é muito raro nos dias de hoje.
A CRUZADA
DE UM JORNAL
~- p~_esente edição ~ _cóffi-emo_rativa da pasSagem do_ ~{)69_ a~i:
verSâfiO-de- fundação de A- Província do Pará.
Lançada a 25 de março de 1876, por três homens de inteligência e de visão, José Joaquim de Assis, Francisco de Souza Cerqueira
e Antônio José Lemos, nasceu este jornal sob o signo de Áries e este
é o milagre de sua sobrevivência pelo timpo afora.
Desde os seus primórdios, tem sido uma folha independente,
jamais a serviço ou ri deSserviço de indivíduos, partidos, correntes
ou facções.
O compromisso deste órgão foi no passado, é no presente e,
decerto será no futur<?, para com o povo, para com o público, de
que se tOrnou advogado. sem cobrança de Jlonorãrios nem exigência
de agradecim-ento.
Assirri, neste século de sua história, melhor, de sua trajetória, A
Província do Pará tem se mantido firme no seu programa, inflexível
na sua linha, eqUidistante da oposição sistemática e do louvor incondicioOãl.
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Dentro destas di.retrizes, o jornal vive presentemente a sua
quarta fase, a implantada em 1947 pelo gêniõ"e pelo PulSo de :A.ssis
Chateaubriand, fase já no caminho dos 40 anos.
Não se pense ou não se julgue, por6m, que nesta atitude, nesta
conduta, verdadeira profissão dç fé, A Prov(ncfil do Pará se haja
mantido distante, indiferente ou Omissa em face dos grarideS aconte-cimentos por que tem passado o País ou o Estado.
Nesta casa encontro.u .abrigo a figura messiânica de D. Antônio de Macedo Costa, na questão ReligiOsa; enCOntrou guarida a.
Campanha Republicana; para citar-mos apenas· dos fatos marcantes
da história do Pará e do Brasil.
Na fase .:1guda do lemismo sofreu o jornal o seti"tUãrtirológio,
atacados a bala os seus redutores, repórteres e gtãficCis; ·deiúuídas a
fog.o suas instalações, quando sidíiíõs de··graVata; rtuma hora de demência, açularam o ânimo e armaram a mão do populacho inconsciente.
A Província do Paid.ressurgiu, n<f entanto, desse cataclisma,
desfraldando o mesmo programa do aplauso merecido e da crítica
·
construtiva.
Este é o nosso compromisso, esta·a·nossa poSição~- s-erVir ao Pará, visando ao seu desenvolvimento; ao Brasil, lutando pelo seu progre..'is.o, sem paixões subalternas, sem ·interesses mesquinhos, na cruzada cristã do amor e da fraternidade,"
Era o que tinha n dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma comunicação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, está hoje, ao meu ver, humilhada a mais Alta Corte de
Justiça do País, com a posse do Profess.or Alfredo Buzaid no Supremo Tribunal Federal.
O Ex-Ministro da Justiça do deplorável governo do General Garrastazu
Médici foi censor-mar da imprensa e avesso a toda manifestação· do espirita
democrático de nosso povo; certamente, no Supremo Tribunal Federal, não
há ue trilhar pelos caminhos de liberalismo jurídico de um Pedro Lessa, de
um Ribeiro da Costa ou de um Adauto Lúcio Cardoso, que tanto honraram a
nossa mais Alta Corte de Justiça.
O Professor Alfredo Buzaíd, aliás, jamais deveria sentar-se como J_uiz de
uma Corte onde teve a sem-cerimônia de advogar a causa escandalosa do
Grupo Lutfa\\a.
Não é o Supremo Tribunal Federal lugar para quem, como Ministro da
Justiça, desrespeitou os mais comezinhos direitos da criatura humana ao esvaziar o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, por ele, cumulativamçnte., presidido.
Quem, como Ministro da Justiça, contribuiu pa·ra cassar mandatos, suspender direitos políticos, prender, exilar e proibir que a nossa imprensa divulgasse, informasse à opinião pública, num afrontos_o desrespeito à própria lei
maior, a ConstitUição, jamais deveria ser elevado à condição de membro do
Supremo Tribunal Federal, especialmente quando a Nação, graças-à intensa
mobilização do seu povo, envereda pelos caminhos de uma democratizaçãO.
Ocorre-nos, por outro lado, uma outra preocupação: cada vez que o Presidente Figueiredo reifera seu compromisso de democratizar este País, somos
surpreendidos ora por mais um "pacote" eleitoral de sentido.casuístico, ora
por um ~·paco_te". econômico que fere os mais caros interesses nacionais,
como o da Previdência Social, ora por nómeaçãu de homens que serviram a
governos que nenhuma identidade tinham com a democracia.
Nomeou o General Figueiredo, como Chefe dç sua Casa Civil, o Sr. João
Leitão de Abreu, que serviu, no mesmo posto, ao General Médici, responsável pelo mais sinistro governo da História do Brasil. Transcorrido não muito
tempo, o General Figueiredo tirou do ostraçismo outro fiel servidor do Governo Médici, o Professor Alfredo Buzaid. E agora jâ se fala na nomeação do
Sr. Rondon" Pacheco para o Ministêrio da Justiça. Pelo que parece, trata-se,
pelo menos, do ressurgimento de um grupo de pessoas que serviram ao Go- verno Médici, que jamais teve qualquer afinidade com os princípios democráticos que a Nação brasileira defende.
Voltando ao nosso. protesto -protesto que é, a meu ver, de toda a con~
ciência nacional- contra a posse, hoje, do Sr. Alfredo Buzaid cómo Ministro do Supremo TribUnal Federal, desejo fm31izar dizendo que a Justiça-brasileira estã humilhada.
Tento articular, Sr. Presidente, com esses fatoS todos, algumas ocorrências, neste País, que me parecem merecedoras de n.Oss·a ãle.nção.
Onfem,-em São Paulo, toda a Nação viu, através dos vídeos da teleVisâci,
um grupo de presos, de Condenados, que se rebelou numa ~as suas penlten-~
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ciárias: E o que mais marcou a consciência nacional foram as faceis sádicas
daqueles que estariam ali ou deveriam estar para manter a ordem.
Muitos polióais comandantes fizeram ·declarações abertas, públicas,
cujo sentido ê o de estímulo à viC?lênda, principalmente de desejo, que eu diria que quase incontfdo, de repressãO pela viOlência- aquela atitude, aquela
posição repressora, odiosa que, a meu ver, é estimulada pelo regime.
Tenho em mãos publicação da Folha de S. Paulo de hoje, e Ct). gostaria de
· ler alguns· trechos que estão entre aspas:
"Foi uma coisã à toa; nada de especial, liquidamos com tudo
em poucos minutos, ·nuin só assalto ..:f· As palavras que o comandante das tropas de choque da Polícia Militar, tenente-coronel Nio_mar Sidnei Bezerra, ao finãl da tragédia qu·e se abateu sobre. a Casa
de Detenção,· que nas suas 6 horas de duração, soaram como algo
digno de um teatro do absurdo. O drama que se desenrolou ao interior do presídio- e fora dele também- fez lembrar a este repórter
algumas das cenas vividas dUl'ante as batalhas de quarteirão de Beirute, capital do Líbano, na sangrenta guerra civil que assolou aquele
país na metade da década passada.
A avenida Cruzeiro do Sul, onde está localizado o presidio,
transformou-se virtualmente em algo semelhante a uma praça de
guerra: contra._çito presidiários armados de alguns revólveres e facas
de cozinha, a policia paulista opôs o que tem de mais sofisticado em
rl:J:àletial bélico. E os que portavam armas, integrantes de todas as
delegacias, pelotões, unidades e batalhões imagináveis, tomados ii}_
to!uin de um entü.""'siasmo digno da parafernália que "portavam, foram
os grandes responsáveis pelo show de violência que se presenciou.
Mais' adiante, entre aspas:
'Recebi esta arma na semana passada, não tive oportunidade
de estreá-la, mas se tiver chance, arranco a cabeça de um desses desgraçados ... " O investigador acaricia a coronha de um calibre 12, de
canos serrados. A seu lado,. ~m sargento da Rota, acostumado à
caça-diária e noturno de bandidos, ía mais alêm: "Acho que deve-mos chamar o Ex.êrcito e acabar com esses·caras (os preSidiários rebelados) com granadas, canhão e lança chamas ... "
4

A teta, há bem poucOs dias, teve o seu Comandante visitando, pela televisãO, os nossos lares e respondendo a uma pergunta do repórte: HComo é
Comi:).ndante, a Rota este roês já matou 100? "Não, respondeu ele, ••Rota não
matou 100. Matou 136 este mês".
É essa sinistra predisposição à repressão violenta que significa um crime
contra a sociedade.
t lógico, Sr. Presidente, que homens como esse, condicionados pelo regime que aí se encontra, estimulados por ele, homens como esse, ao se encaminharem, nas madrugadas, para as favelas, para a periferia das grandes cidades, onde, a duras penas, conseguem sobreviver milhões de brasileiros, homens como esse não têm o mínimo respeito à vida humana ou à dignidade humana,_homens como esse, Sr: Presidente, são capazes de fazer o que fizeram,
há poucos dias, com um operârio paulista, que teve a casa invadida, que teve
as paredes e o_.tetq derrubados por rajadas de metralhadoras e que foi assassinado diante da esposa e de sua ffiha rrienor.

Isto é que me deixa, Sr. Presidente, preocupado. Isto é que deve deixarnos, Sr. Presidente, com a preocupação maior de tentar, neste Congresso Nacional, abordar assuntos como este, ocorrências como esta, com toda a coragem, a coragem de diz.er, com a linguagem dura que o povo estã a exigir de
nós todos, com a linguagem direta, objetíva, sem sofismas, sem subterfúgios,
com a linguagem áspera do trabalhador brasileiro, dizer a este regime e aos
que o representam -que a sociedade brasíleiraj~ está saturada, já não suporta
mais a violência, os ferimentos a- que· tem sido submetida.
E é articulando, tentando articular esses dois fatos, que chego à conclusão, Sr. Presidente, da importância, cada vez maior, de nos mantermos mobilizados nós todos, oposicionistas~ para as eleições de 1982.
Se as eleições de 1982".falh8.rem, nã-o sei mesmo quais serão os caminhos
qUe grarid"e parle dessã-POPU1ação sacrificada poderá querer parmilhar. Se as
eleições de 1982, submetidas a todo proc~sO de casuísmos, a todo estratagema do regime, numa tentativa de transformá-la numa grande farsa, se as
eleições de 1982 falharem, Sr. Presidente, ninguém, mas ninguêm mesmo, pode~á~ªber quais serão as terríveis conseqUências. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTÉ (CurihaLima)- Está finda a Hora do Expediente.
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Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há r'quorum" paii delibCração.
Em conseqUência, deixam de ser aj:Heciãdas as matêrias da pauta de hoje,
uma vez que estão todas dependendo de votação.

São os seguintes os itenS ciijã apreciação é adiada.

Votação, em turno único! do ~rojeto deLe~ d-a Câmara_n~' 114, de 1981
-Complementar (n9 168/Sb-.,..- 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, iendo - - - PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a_1.356, de 1981, das Co,
missões:
·
·
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 47 j82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)
2

Vatação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nc.l 13, de I 979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãr!o, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e -?ustiça. pela constituci_o.nalidade e juridici_dade;
- de Legislação Social, favorável;
-de Saúde, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Via na e José F ragelli.
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 das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneraç-ª_o, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de !981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela collstituciorialidade e juridÚ:idade;
-de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senaçlo n~ i 64,- de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que decla-ra o M3rechal-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 constitticionà:tdade, jurfáicidade--e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comiss-ão âe
Constituição e JuStiça:

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de_Lei do Sena_do 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 constitucionafidade, jliridic_idade_ e, no
méiito, f<ivorável.
6

Votação, em primeito--(i.ii"no, do Projeto de Lei do Senado n9_255, de
1980, de autoria do ~enador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n' 5A80, ae 10 de ago~sto de 1968, disciplinarrdo 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 conslúuCib-n~alidide e jurid_icida{le~ __
- de Legislação Social, favorável; e
·
- de Finanças, faVoráveL
7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do .$enado nl' 362, de
1979, de autoria do Senador Huinberto Lucena, que altera disposítivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
- de ConstituiçãO e -Justiça;
~~-de Legislação Social;
~de Serviço Público Civil; e
-:- de Finan_ç~s.

8
Discussão, ein pririleiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 309, ck:
1979; do -senadOr Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoría
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~
_:_ âe_ Serviço Público Civil, contrário; e
-'--'--de Economia, favorável, com as Emendas de n'i's 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento nl' 35(82, do Senador
_GaJ:iríel Hermes, de ad~amento da discussão para reexame da Comissão çle
Serviço Público CiviL)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Há, ainda, oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.

O SR.JOSÉ UNS PlWNVNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisã-o do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aproveito este fim de tarde para tecer alguns comentários breves, sobre
matéria publicada no O Globo, de segunda-feira, dia 29, a respeito do metrô
do Rio de Janeiro, considerado o maís caro do mundo. Aliás este é o título da
matéria: ""O Metrô mais caro do mundo".
Segundo a informação veiculada pelo O Globo, o custo previsto do metrO, atê a sua conclusão, seria de 325 bilhões di cruzeiros, ou seja, 2,2 bilhões
de dólares, o que daria um custo unitário, por quilômetro, de 62 milhões de
dólares, dado que a rede total compr~nde 37 km de extensão.
Ora, Sr. Presidel-üe, esse cUstO unitãrio, de 62 milhões de dólares, é comparado com o custo unitãrio do metrô de Tóquio que, segurido a informação
do mesmo diário, Situou-se em torno de 10 milhões de dólares, o quilômetro.
Sr. Presidente, tenho para mim, pelas informações que me chegaram anteriormente, que este cUsto- veiculado na matéria de O Globo-. está muito
aquém do que, realmente, se verificou. Tenho a informação de que o custo
unitário do metrô, na realidade, superou a casa dos 100 milhões de dólares,
por quilómetro, o que o colocaria num nível de IO vezes fiais alto do que o
metrô de Tóquio que é considerado um dos mais sofisticados e mais caros do
_ mundo. Porque, na verdade, esse custo de 325 bilhões de cruzeiios, que foi
transformado em dólares, à taxa de câmbio vigente, é um custo histórico. Se
nós-computarmos as desvalorizações do cruzeiro e do dólar, paralelamente, e
fizermos um cálculo, seguramente vamos chegar a um custo superior, como
eu disse, a cem milhões de dólares o quilômetro e isSo sem contar o que normalmente se computa nessas avaliações de custo que são os custos de administração, porque a matéria aqui -é bein clara e essas despesas englobam apenas estudos e projetas, contrução civil propriamente dita, desapropriações e
os sistemas de equipamento e material rodante,
Nayerdade, não estão computados nem os custos de administração, que
deveriam te.r sido computados, e nem os juros do investimento durante o prazo de construção. Segundo os critérios, ·n-ormalmente empregados para avaliação de custos e obras, essas duas parcelas, necessariamente, tinham que ser
incluídas. Nessas coridições, levando-se eni conta que isso é apenas um custo
· histOríco, não foi "alualizado, e não -Cõmpieehde esse valof"lransmitido Pelo O
Globo as duas parcelas a que me referi, na verdade, o custo do metrõ do Rio
de Janeiro vai se situar, talvez, na casa dos 120 milhões de dólares, o qu"ilômetro, isto é, cerca âe doze vezes o cústO-do meirô de Tóijuio que, como eu disse, é tido como um dos mais sofisticad9s e mais caro? do mundo, segundo o
·próprio noticiá-rio do jornál.
As causas desse custo tão absurdamente elevado, Sr. Presidente, para
mim; sinceramente, constituem um inigma. Todos nós sabemos que _o projetamento do metrô foi bastante falho; o espaçamento das estações foi muito
reduzido pra as neceSsidades e corifrontadO cOm os padrões vigentes em outros metrôs de_ várias cidades do mundo, o próprio dimensionamento das estações e_ o luxo _de seus acab~me_l).t9S fo_ram e}S:o_rbitantes, não têm sentido, co-
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locados na realidade brasileira, nos padrões que deveriam presidir qualquer
obra desta natureza no Brasil, tendo em vista a escassez de recursos e a crise
econômica que enfrentamos. Mas tudo isso ainda somado à sofisticação desneces_sãria dos sistemas implantados, dos sistemas importados, do_s próprios
sistemas de controle de tráfego e de sinalização, -do próprio sistema de bilhetagem- a bilhetagem magnética- que é uma mOdernização só recentemente introduzida, por exemplo, no Metrô de Paris e, aqui, foi desde logo adotada, mas com tudo isso com todo esse desperdício, ainda assim, Sr. Presidente,
· não se poderia exPlicar uina elevação tão absurda dos custos do Metrô do
B.io dt! Janeiro, comparados aos padrões internacíoriais, como é o caso ao
Metrô de Tóquio. Quer dizer, algum mistério insondável; pai-a mim uni -enigma, permanece aí e penso que deveria ser objeto de urila investigação mais
profunda, não só dos nossos técnicos, mas dos representantes da sociedade.
Este assunto é tão grave, o custo é tão absurdamente elevado que, penso, isso
poderia ser objeto até de uma investigação parlamentar séria para se determinar, e para que amanhã, se fizermos uma obra semelhante, ou a própria ampliação do Rio ou a construção do Metrô -de Belo HOrizonte, não se venha a
repetir esse absurdo, esse incabível desperdício, essa elevação de custo por razões que, como disse, ignoro.
O Sr. Itamar Franco - V. Ex~ permite um apa"rte?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não.
O Sr. Itamar Franco- Quando V. Ex• fala, exatamente, no aspecto da

fiscalização, nobre Senador, nessa abordagem que V. Ex• faz do Metrô do
Rio de Janeiro, eu me recordo que foi depois de muita insistência de nossa
parte que conseguimos que o Senado Federal autorizasse, exatamente, esse
tipo de fiscalização. Até entãO ó que ocorria em relação ao Senado Federal?
O Senado, a pedido deste ou daquele município, emprestava ou autorizava ·as
empréstimoS, e nós não poderíamos fiscalizar a -aplicação desses empréstimos. E por incrível que pareça, através de um projeto de resolução nosso,
aprovado hã cerca de dois anos, foi possível permitir esse tipo de fiscalização.
Então, quando V. Ex• fala exatamente na necessidade de fiscalização, acho
que o Senado Federal, que autorizou empréstimO -para essa obra no Rio de
Janeiro ...

O SR. ROBERTO SATURNINO ~Há empréstimos externos no valor
de um bilhão de dólares para o Metrô do Rio de Janeiro.

O Sr. Itamar Franco- Então, seria muito fácil, sobretudo para os representantes do Rio de Janeiro, que o próprio Senado Federal, corno lembra
bem V. Ex•, a nível externo, procedesse a uma fiscalização. Principalmente
porque não temos dúvidas de que outros empréstimos serão solicitados pelo
Rio de Janeiro.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Exato! Já estou prevendo. Há
aqui, uma estimativa do orçamento para a conclusão do metrô, mas as estimativas, a experiência vêm demonstrando, são sempre ultrapassadas, mas
não ultrapassadas no sentido normal do termo, estão sendo explosivamente
ultrapassadas. Quer dizer, o que hâ de misterioso na construção do Metrô do
Rio- de-JaneirO; para rilim, constitui um-enigm-a. AChá que seria o caSo de o
próprio Senado Federal ou a Comissão de Finanças - não sei - constitUir
uma ComisSã-o Parlamentar de Inquérito, apesar de estarmos limitados pelo
dispositivo constituciorial que proíbe a formação de um número maior de
CPis. Mas o fato é que este assunto me parece gravíssimo.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• lembrou bem a Comissão de Finanças.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois é, na Comissão de Finanças
por onde transitam os empréstimos internacionais, os empréstimos de moeda
estrangeira.
Sr. Presidente, neste momento em que todos condenamos com tanta veemência, principalmente nós da Oposição, as chamadas obras faraônicas, de
custos estratosféricos, acho que seria hora de a Oposição se voltar, também,
para este assunto, embora esta seja uma obra executada pelo único Governador do PMDB, o único Governador do Partido de OposiÇão. Esse Governador é o responsável pela obra que atingiu, ao meu ver, índices de elevação de
custos que nenhuma outra no País atingiu. Acredito que não haja precedente
mesmo em toda a História do Brasil. Por conseguinte, acho que até a Oposição deveria estar substancialmente preocupada e deveria ser ciosa em relação a este caso em particular, devido ao fato de ser uma obra executada sob
a responsabilidade de um Governador do seu Partido, dos seus quadros.
Sendo assim, Sr. Presidente, registro aqui a minha inconformidade com
a apuração desses dados, com a informação que vem sendo veiculada, que
vem sendo apresentada à Nação absolutamente sem nenhuma explicação e
com Um custo que, afinal de contas, não apenas a população do Rio de Janeiro mas toda a Nação está pagando.
Claro que o custo operacional de um sistema de transporte dessa natureza também deve ir à estratosfera, se o custo de implantação apresenta essa

distorção, o cUsto de operação certamente seguirã o mesmo caminho. Só a
parcela relativa à reposiÇão -do investimento já leva o custo da passagem, do
frete, para níveis igualme-nte estratosféricos.
Aliás, no O Globo.- hã uma matéria que diz qualquer coisa sobre o custo
de operação, situando em torno de sessenta e cinco cruzeiros por passageirO.
Quer dizer, a passagem para cobrir os custos deveria ser não de vinte cruzeiros mas de sessenta e cinco cruzeiros.
Eu também ponho em dúvida esses dados, porque sei que o Metrô de Paris, jã amortizado, um metrô que tem toda uma história, é_ um _investimento
em grande parte amortizado; custa ao usuário dois francoS-iPãssagem, o que
co~Tesponderia aproximadamente a Cr$ 60,00. Lá em P~ris, declaradamente,
e5te custo cobre ap6na:S urri -iCrço do Cusio operacional do Metrô de Paris, isto
é, dois terços são subsidiados. Então, se um terço do custo operacional do
Metrô de Paris jâ amortizado, com toda a experiência de operação que eles
têm, talvez o melhor do mundo, custa Cr$ 60,00, como ê que o custo desse
nos~o_metrô, que é o mais
do- mUndo, na Proporção,_ d_e dez vezes mais
caro do que os metrôs mais caros hoje construídos, pode custar apenas Cr$
65,00 a passagem'? Parece-me, também, que há um erro de avaliação neste
CUsto Operacional.
São, enfim, preocupações, Sr. Presidente, que devem merecer a atenção
desta Casa, não só pelo que representa o volume desta obra que não a qualifica como uma obra regional, trata-se de um investimento de proporções nacionais, sem dúvida nenhuma, toda a Nação está investindo, são empréstimos
internacionais. O Governo Federal está jogando muito dinheiro nesse metrô.
O Governo Federal concedeu os avais para todos os empréstimos externos
necessários à construção desse metrô. O Senado_ Federal aprovou essas operações de emp~timos externos e, pOr conseguinte, está sob nossa responsa~iJidade ínvestígaf aS causa-s :Pelas quais esse custo atingiu níveis tão absurdos, tão inaceitáveis sob qualquer critério de análise que se possa colocar a
apreciação desse fato.
Serido assim, Sr. Presidente, registro aqui a minha preocupação, a minha
inconfo'rmidade, a minha indignação mesmo, não apenas como representante
do Estado mas também como cidadão deste País, e valho-me do socorro do
Senador Itamar Franco para indagar, fazer gestões junto à Comissão de Finanças no sentido de se tomarem alguns esclarecimentos, de se pedirem algumas investigações a respeito do que se passa na construção do Metrô do Rio
de Janeiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Apenas para encaminhar a V. Ex• um projeto de lei instituindo uma comissão para coibir o uso indevido do poder econômico ou da estrutura administrativa no processo eleitoral.

caro

Na justificativa, Sr. Presidente, entre outras coisas, digo o seguinte:

O o.rdenamento-jutidico_nacionaLc.oíbe _em_díverl;_o_s_diplomas_legislativ_o_s
tanto o uso indevido do poder econômico no processo eleitoral como a ínterveniêncüi da máquina administrativa para favorecimento de partido político
ou de candidato a cargo eletivo.
Na falta da existência de um órgão próprio dotado de poderes inquisitoriãis" para apurar a prãtica deste tipo de infração, têm as normas punitivas
permanecido ineficazes ao longó- do tefupo. Pretende-se, com a presente iniciatíva, suprir falha que reputamos inadmissível na legislação pertinente.
As virtudes do sistema democrâtico representativo de governo desaparecem por completo quando não se dispõe de instituições capazes de coibir atitudes que visam unicamente fraudar a autêntica vontade do eleitorado com o
recurso a expedientes escusas.
Praticamente todos os países que adotam o sistema da livre iniciativa em
matéria comercial dispõem de mecanismos eficientes para coibir o usO indevido do poder econômico no processo eleitoral. Na falta de um tal mecanismo,
qualquer empresa ou grupo que tome a iniciatiVa de favorecer determinado
segmento acarretará a inevitável interveniência de todos os demais com evidente prejuízo -para a lisura dos resultados.
No que tange o uso ind~vido da mãquína administrativa para fins eleitorais, desnecessário seria lembrarmos aqui os perniciosos efeitos que a prática
tem tido ao longo da nossa história. A experiência está a demonstrar que só
conseguiremos construir um autêntico estado de direito democrãtico quando
os detentores do poder estiverem efetivani.ente submetidos à lei e à ordem vi-·
gentes.
A população brasileira será ainda este ano chamada às urnas para decidir sobre os destinos do País e isto num momento particularmente difícil de
nossa história. Acreditamos ser este mais do que nunca o momento adequado
para inserirmos no contexto jurídico lima comissão efetivamente dotada de
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poderes capazes de coibir os__abusQs__que já se tornaram uma constante nos
períodos pré-eleitorais.
h o projeto que encaminho a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Senador Itamar Franco envia
à Mesa, neste momento, projeto cuja tramítação, de acordo com o disposto
no art. 259, item III, alínea a, n9 3, do Regimento Interno, deve ter início na
Hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pintor=concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Sr. Desembargador Onésimo Nunes Rocha, com o dinamismo que lhe é peculiar,
tem procurado trazer o TRE em dia, proporcionando apoio a todos os juízes,
visando a preparar a Justiça Eleitoral de Mato Grosso para o embate eleitoral
de 15 de novembro próximo.
Há um ponto, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o digno
Presidente do TRE de Mato Grosso não encontrou eco no Tribunal Superior
Eleitoral, ou seja, a ampliação do quadro de funcíonãrios da Secretaria do referido TRE. Faz dois anos, Sr. Presidente, Srs. Senadores que o Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado apresentou relatório justificando da_necessidade da referida ampliação. O próprio Sr. Desembargador Onésino Nunes Rocha veio, pessoalmente, fazer um apelo à alta direção do Tribunal Superior Eleitoral e nada feito.
Até hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, conforme estou informado, continua a estudar e preparar a Mensagem que deve ser remetida a quem de direito, pleiteando a ampliação do número de.iuncioilãrios daquele Regional.
O Sr. Presidente do Tribunal_Regional Eleitoral de Mato Grosso, está,
logicamente, bastante preocupado, pois o desempenho daquele TRE, talvez
não possa ser satisfatório, diante da ausência de material humano e principalmente qualificado para trabalhar na preparação do pleito eleitoral e depois
na divulgação dos seus resultados e na diplomação dos ungidos pelo povo.
Faço um apelo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao nobre e eminente Presidente do Superior Tribunal Eleitoral, no sentido de tomar as providências
cabíveis e urgentes, fim evitar um grave COlapso dos trabalho_s do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso_.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) ---'COncedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncía i> seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores,
Com a finalidade de apoiar o desenvolvimento da área sob a jurisdição
da SUDECO (Superintendência do Desenvolvimento do_ Centro-Oeste), proporcionando um .. novo impulso" à região, cujo potencial agropecuârio a coloca como celeiro do Brasil, o Ministro do Interior Mario Andreazza autorizou o funcionamento da primeira agência do Banco do N ardeste em Brasflia.
SoCiedade de economia mista-com sede em Fortaleza, no Ceará, o Banco
do Nordeste com a inauguração da nova Agência de Brasília amplia a suarede, que já compreende 1.145 agências, sendo 141 unidades localizadas na área
de atuação da SUDENE, e as outras três em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e
São Paulo.
A expansão das atividades e o fortalecimento do Banco do Nordeste, sob
a fecunda e dinâmica gestão de Camilo Calazans prosseguem, destarte, através da Agência ontem inaugurada nesta Capital, que está plenamente capacitada para executar todas as operações bancárias normais, além das atividades
características do Banco como órgão especificamente voltado para o desenvolvimento económico regional.
A agência de Brasília teve a sua inauguração prestigiada pelo comParecimento do Vice-Presídente da República, Aureliano Chaves, dos Ministros
Mário Andreazza, do Interior, Valdir Arcov~rde, da Saúde, Camilo Pena, da
Indústria e do Comércio, dos Governadores Aimé Lamaison, do Distrito Federal, Virgílio Távora, do Ceará, Lucidio Portela, do Piauí, o Presidente do
Banco do Brasil, Oswaldo Colim, a Presidente da Legião Brasileira de Assistência, Léa Leal, Senadores, Deputados, representantes das classes empresariais, além de inúmeras autoridades e convidados especiais.
€onvém acentuar que o Banco do Nordeste já é o terceiro do País no que
se refere ao volume de aplicações- atualmente da ordem de Cr$ 155 bilhões~
Segundo o seu Presidente Camilo Calazans,_ hoje, como resultado da
política de tratamento diferenciado para o Nordeste, a instituição aplica um
em cada quatro cruzeiros investidos na área, beneficiando além do crédito rural, o crédito industrial e de infra-estrutura. Nesta linha, o saldo de emprésti-
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mos e investimentos atingiu Cr$ 98 bilhões, dos quais Cr$ 22 bilhões estão
sendo aplicados na instalação de destilarias de álcool, que passarão a produzir 5,4 milhões de litros por dia. O Banco do Nordeste coordena e opera os recursos do FINOB.. (Fundo de Investimento do Nqrdeste), cujo patrirllônío
líquido é de Cr$ 83,7 bilhões.
Justifica-Se, por con-scguínte~ esta breve cOmunicação à margem da auspiciosa inauguração da primeira agência do Banco do Nordeste, em Brasília,
cujo patrono é o saudoso Senador Paulo Sarazate, nome que honrou o NOrdeste e o Brasil e cuja amizade sempre constituiu para mim motivo de justificado orgulho. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No ano passado, no dia de hoje, desta tribuna, eu, com a participação
dos nobres Senadores Dirceu Cardoso. e Mauro Benevides, homenageamos o
IBGE, o seu [yndado_r_ Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas, os seus di retores e funcionários.
FiZemo-lo pelos relevantes Serviços que vem prestando, com i:elo e dedicação. à comunidade brasileira.
Hoje, no 46.., aniversârio de sua fundação, volto a reiterar a estima que
tenho pelo IBGE, por seu ilustre Presidente, Prof. Jessé Montelo, por seus dedicados diretores e por seu operoso corpo de funcionários.
Àquela época, anunciava que o Prof. Jessê Montelo estaria mandando
restaurar, em São Francisco do Conde, na Bahia, a casa onde nasceu o eminente fundador do IBGE. Pois bem, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
boje, estã sendo inaugurado, naquela cidade, o Museu Teixeira de Freitas,
junto à Agência Municipal de Estatística.
Cumpre-se, assim,_ um dever de gratidão do povo brasileiro a essa figura
simples e sempre lembrada, exemplo de trabalho e dignidade.
Ao fazer este registro, que é uma justa homenagem ao pessoal que faz o
IBGE, órgão de cúpula da estatística brasileira, não poderia omitir o êxito
completo de que se revestiu o Censo de 1980, inclusive, jâ trazendo- em I 981 à
publicação dados os mais diversos sobre a nossa situação demográfica, aspectos econômicos e sociais. surpreendentes que incentivaram o debate e estão a
exigir providências que, atr~vés delas, darão solução a inúmeros problemas
que não estavam sendo atacados como deveriam.
Por tudo isso e por seu aniversãrio que hoje transcorre, os meus mais
efusivos parabéns ao IBGE na pessoa de seu ilustre e eminente Presidente.
(Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores, Minas Gerais, celeiro de homens e idéias, vem através
dos tempos inscrevendo em sua densa história, ao lado de seus heróis e mártires, nomes e feitos de uma estirpe de homens, que, por seu talento e notável
saber, legam ao País prinCípios e normas garantidoras da paz social, da liberdade e da justiça.
Pródiga em letras jurídicas, como no passado o foi na arte, na ciência e
no· ideário de independência, Minas orgulha-se de suas múltiplas arcádias do
Saber Humano.
Conta-nos o tempo e nos dá conta a história que a cultura mineira proveu ao Brasil de uma notável plêiade de jurisconsultos que sempre a todo
tempo, como pedras preciosas, fez reluzir de eterno brilh.o o Poder Judiciário.
Declino, Senhor Presidente, em nomeá-los, tal a variedade, a valia e o
fulgor desses diligentes garimpeiros que bateiam a lavra do Direito. São em
númeto, gênetcr e grau as jóias preciosas que ornam o cOração de Minas.
Reservas maiores dessa telúrica riqueza de Minas encontram-se neste
inesgotável veio da Ciência Jurídica e do Saber Humano que é o Tribunal de
Justiça, --foro que dirime as dúvidas, apascenta as almas, esculpe as idéias e
projeta na consciência dos homens o eterno senso de justiça.
Quis-Minas no alvorecer deste ano que uma de suas jóias mais-raras-fulgisse na Presidência- de seu Tribunal Maior, para lá enviando o fulgurante talento do Desembargador José de Castro.
Sua vida de homem público e de magistrado excelso o credenciaram a integrar o rol daquela plêiade de jurisconsultos e que nos referimos. Com sensibilidade, cultura, eqUidade e talento pintou, com mãos firmes, este grande
painel que retrata sua existência, desde os tempos de sua infância pelos sopés
das montanhas de Carmo do Rio Claro até ao ápice das montanhas de Minas
Gerais.
Por todos esses méritos e tão alta conquista, desta Tribuna, em nome de
nossa terra e nossa gente, quero enviar a este ilustre mineiro os melhores vo-
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tos de uma profícua gestão e os mais efusivos Cumprimentos e deixar registrado nos Anais do Senado Federal o denso e belo- discurso pronunciado por
Sua Excelência, quando de sua posse à Presidêncía do Egr6g1o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR/TAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
-

ESTADO DE MINAS- Quarta-feira, 3 de março de 1982- 5
Fala o presidente José de Castro
"Esperímento, neste instante, a mais grata das emoções ao assumir a última posição no Judiciário MTrieii-0--.:...._ a sua Presidência.
Apraz-me consignar que na minha Judicatura tive a oportunidade de
exercer todos os seus cargos e exerci, também, a Presidência do Egrégio Tdbunal Regional Eleitoral.
Agora, eleito Presidente deste Egrégio TribUnal, rC:Cebo do -preclaro Desembargador Hélio Costa a Chefia do nosso Judiciârio, aO qual soube com
dignidade e sabedoria, dedicação e espírito cíVTCO; CXêrCC-Iã:-por doiS ·prOveitosas anos.
Agradeço a S. Ex', coração magnâriimo, amigo de longos anos, o ter,
coro carinhosas expressões procurado incentivar-me para o exercício da
nobre e quão espinhosa tarefa que ora recebo sobre OS ombros-.
Estendo o meu agradecimento, ao Desembargadoi'-Iracy Jardim, estimado colega de Turma, as referêàcias qúe,- eln sua b~lís~ima o~aÇao, Procurou
dimensionar e colorir as mingüadas virtudes d-e noSsa humilde pessoa~_Ma~.
assim o fazendo, revelou não somente a pureza dos sentimentos que ornam a
sua personalidade de escol, como também soube dar realce aos sentimentos
de amizade e de cordura dos nobres colegas integrantes deste Centenãrio Tribunal de Justiça.
As palavras do ilustre Procurador- Dr. Waldir Vieira- digno Representante do Ministério PúblicO MineirO, calaram furido na alma; a mOstrar
que seu carâter de bravo defensor das leis -estã- também Orrl3.do de generosas
qualidades, ao externar sua manifestação de carinho e apreço a seu grande
admirador que a fortuna o alçou à Presidência desta Casa. EstendO meus sinceros agradecimentos à valiosa Classe que tão bem dignifica e representa._
Como advogado militante que fui, vejo, nas vibrantes palavras do Dr.
Aristóteles Outra Atheniense, nobre Presidente da Ordem dos Advog~dos do
Brasil, Seção de Minas "Gerais, o meu julgamento. O advogado semprC foi, e
assim se tem entendido ~ o Juiz dos Juízes.
Ressalto, entretanto, que seu julgamento foi por Ge-maiS- benevolente, eis
que S. Ex~ deixou-se envolver pelos recíprocos sentimentos de amizade e simpatia entre nós existentes. Entretanto, com a sua distinta pessoa, possuidora
daquela confiança que ilustra o carâter do homem probo, deiXÕ consign<!dO o
meu profundo respeito à Classe dos Advogados que dirige com sabedoria e
destemor.
Por último, externo meu apreço e a minha gratidão às Autoridades presentes e representadas, aos Srs. Desembargadores, aos Srs. Juízes, Advogados, funcionários e amigos, cujas presenças, a esta sOlenidade, traduzem ·em
precioso apoio e estímulo ao cumprimento do mandato que me foi outorgado.

Em minha curta passagem pela Presidência deSte-ÃügllSto lrlbunâl procurarei envidar todos os esforços para solucionar os problemas da Justiça do
nosso Estado e estou certo de que receberei mais, a valiosa cooperação_ do
Ministério Público, da Ordem dOs Advogãdos, esperando contar com os demais poderes, com o Legislativo e sobretudo com o Poder Executivo, na pessoa do nosso Governador Francelina Pereira, também, advogado ilustre e
eminente e que tem revelado fina sensibilidade para coro _os problemas da Jus-tiça e do nosso Judiciãrio.
Apraz-me frisar que na exteriorização destes agradecimentOs estão,
como de sua incumbência, também, os agradecimentos do Desembargador
Reis Alves, nosso estimado vice-presidente.
Meus Senhores e minhas Senhoras.
Nunca. Nunca, no desempenho das nobilitantes funções de magistrado,
passou-me a idéia de que um dia pudesse ocupar o mais alto cargo do Judiciário Mineiro - a sua PresidênCia.
De origem humilde, meus saudosos pais Honor d~ Silveira Castro" e Ma~
ria Batista de Castro se constituíram em um casaf,-cuJa finalidade precípua foi
a educação dos filhos.
Dez, éramos ao todo: Odete, José, Hanor, Jaci, Hozana, Conceição,_ H~
raldo, Altino, Maria Angelina e Terezinha. A respo-nsabilidade do saudoso
casal era grande.
Meu pai, funcionário público estadual - escrivão de coletoria - foi
sempre respeitado pela sua firme conduta moral, desempenh~~~~ co~ 3_traigado escrúpulo suas funções. Foi sempre um exemplo de dignidade funcional.
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Minha mãe bondosa e-digna- imperava, com todo seu amor, carinho e severidade naquele lar pobre, roas honrado e nunca esquecido. Se o carinho era
a tônica no tratarilento dos filhos, a severidade se impunha no exato momento da sua necessidade. .
Nesse ambiente todos vivemos a felicidade que Deus nos deu e a maior
__
vitória foi_ que todos estudamos_.
Minhas irmãs se tornaram normalistas e os irmãos tivemos o curso ginasial. E cada qual hoje, mercê de Deus, tem sua vida independente e digna e se
constituiu em famflia.
Uma, no entanto, procurou caminho no sacrossanto serviço do Senhor.
Tornou-se freira --é a nossa guia espiritual.
De todos, no entanto, o destino apo_ntou-_:m_e profissão liberal- a advocacia.
Ingressando na Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais,
em 1935, concluí o curso, colando grau em 2 de dezembro de 1939.
Acostumado à parcimónia financeira, a minha vida de estudante estava
limitada à pequena mesa enviada por meu pai.
Os livros didáticos os disputava com colegas também carentes na biblioteca pública e quando não os achava procurava entreter o espírito lendo os
clássicos, juristas e literatos, cujos conceitos muito serviram na formação da
minha personalidade.
No convívio estudantil fiz preciosas amizades, sentimentos que ainda
perduram nos dias atuais e por isso mesmo quero citar alguns nomes de colegas, da minha Turma de bacharéis, em homenagem a todos, e que alcançaram
projeção nos diversos setores da atividade humana.
Declino os nomes dos Professores Raymundo Cândido, Edgar Godoy da
Mata. Machado, Wilson Melo da Silva; deputados Cícero Dumont, Jorge
Ferraz, Expedito de Faria Tavares. Advogados militantes e de renome: Farid
Simão, Joaquim dos Santos Pain-ha, José Luiz Lustosa de Andrade. Ennes
Guimarães, Inimá Nogueira de Sá, Vicente de Paula Ribeiro. Ataliba Soares
de Sã, Oscar Noronha Guarani, Jefferson Geraldo de Souza, Fausto Nunes
Vieira, Márcio Pena de Andrade, Múcio de Castro Magalhães; jornalista
emérito - Theodulo Pereira;- desembargadores Iracy Jardim, Olavo Tostes
Filho, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Geraldo Reis Alves, a quem
tive a honra de empossar no cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal;
Procurador de Justiça José Valeriano Rodrigues, hoje aposentado, o poeta da
Turma e incumbido de escrever o_ perfil dos colegas.
Não poderia, nesta singela homenagem aos colegas de 39, deixar de proceder à leitura d_e meu_ perfil:
"Moreno e baixo, de robusto porte,
De boa prosa, coração bondoso.
Deu-se hem co'o noivado, pois, mais forte
Estã atualmente bem garboso._
Em toda iniciativa teve sorte
E, por isso, ficou mais vaidoso
Se não fosse do Estado o novo corte
Ficaria, talvez, meio orgulhoso
Trata tudo, afinal com muito zelo.
Por isso é_partidário do Capêlo
E quer no quadro, então mais imponência
José de Castro além de ter estrela
Terá a vida mui iisoiillã e beta ·Pelo rasgo ide~! da inteligênciá."
Confesso que neste último tei-ce-to do meu perfil vislumbrei prenúncios
proféticos do meu particular amigo Valeriano.
Bem: ..Si non_é vero,_bene trovato".
Mas, concluído o curs~ fui exercer a advocacia _em minha terra natalCarmo do Rio Claro, pequena e Ilnda cidade situada ao sopé da belíssima"
montanha- a Serra da Tormenta- que tem a encimákla branca capela, ali
engastada como uma- preciosa jóia, onde se cultua a santidade de Nossa Senhora Aparecida.
Situada no sul de Minas, seu povo é ordeiro e bom, hospitaleiro e culto.
Lã exerci a advocacia por quase dez anos: de 1940 a 1949.
Não foi fãcil cOmo eu Pensara, o exercício dessa então nova atividade. Isso, estava claro!. .. Era mais um concorrente na comunidade então constituí~
da: um Juiz, um Promotor de Justiça, três Advogados, dois escrivães do Judicial e dois oficiais de Justiça.
Ma~, desencadeada a luta pela sobrevivência sob o lema- pelo direito e
pela justiça- muito aprendi com meus velhos e sagazes colegas: a princípio,
saco de pancadas, ma~ ao depois --batedor valente.
F}z bom conc-eito como advogado e exerci a advocacia também nas coma_rc~s vizinhas como Alfenas, Passos, Monte Santo de Minas, Boa Esperança e Três Pontas.
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Ao que tenho, digo-o com orgulho, venci na advocacia.
••Achem em ti mais compaixão, SanCho fiel, as lágrimas do pobre, porém, não mais justiça que as alegações do rico. Procura descobrir a verdade
Mas, o meu bom destino e a minha boa estrela- decantada no meu perentre os soluços e as importunações do primeiro, como entre as dádivas do sefil - brilharam mais intensamente, descerrando-me uma nova senda a percorrer.
gundo.
Onde houver lugar para a eqUidade não carregues a mão no rigor da lei
Por motivo, envolveram-me na política local que, do seu transcurso, senSe houveres de dobrar a vara da Justiça, que seja c_om o peso da miseriti que não era esse meu campo. Havia entre mim e a política uma inarredável
córdia, e não com os dos favores.
incompatibilidade~ Não nos demos bem.
Quando tiveres de julgar o pleito de um inimigo, aparta de ti a lenibrança
Para que Iiã6 houvesse mais dissabores, procurei afastar-me e, por-sorte
minha, abriu-se concurso para Juiz de Direito na Magistratura Mineira.
da injúria recebida, e pensa apenas na verdade da causa alheia, porque os erros que daí nascerem, as mais das vezes serão sem remédio ... "
Fiz o concurso e, aprovado, fui nomeado para exercer a judicatura na
... "Se a alguém tiveres de castigar com atas, não o maltrates com paladistante e acolhedora comarca de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mivras, pois, já basta ao desditoso a pena do suplício sem o suplemento das
neiro. Assumi o eX:ercícío nãqUela comarca em outubrO de 1949. Nesta altura
ofensas.
da vida já havia firmado um pacto de mútua assistência, na alegria e nossoCon-sidera o culpado que cair debaixo de tua jurisdição, como criatura
frimentos, com miriha espOsa América Fursfde-castrõ efâ tínhamos três fimiserável sujeita às condições da nossa triste natureza; e, enquanto te couber,
lhos: Caio Lúcio, hoje Juiz de Direito nesta capital e casado com Maria da
por tua parte, sem fazer agravo à parte contrária, mostra-te piedoso e _clemenConceição Almeida de Castro; Sônia Maria, casada com o engenheiro químico João de Deus Almeida, e San-dra, casada com o administrador de empresas
te, porque, malgrado_ sejam iguais todos os atributos de Deus, mais resplandece, a meu ver, o da misericórdia que o da Justiça." (D. Quixote, vol. III,
Fernando Miglio Abrantes.
Todos bem casados e jâ nos deram oito encantadores netos.
pág. 117).
Como resultante das lições dos Mestres e da experiência própria conMas, iniciada a judicatura em Monte Alegre de Minas, o experimentado
quistada na pugna pelo direito, sabia que os sofrimentos, as tragédias e as
e bravo advogado foi tomado de sérias preoCupações, pois assumira a maiOr
paixões dos nossos dias somente encontrariam soluçôe_s_ humanas na boa addas responsabilidades advinda das sociedades dos horllens, qUe lht!TnCumbira
de exercer a mais alta função política, responsável pelo equilíbrio social- a
ministração da Justiça. No entanto como Juiz não poderia concebê-la lenta,
distribuição da Justiça.
claudicante, porque-seu objetivo visã a compreensão e assimílaçào dos fatos
sociais, políticos e econômicos e requer rápida, justa e eqüitativa·solução para
Não seria fácil administrar á patrimôn.iO- iriOrar e o material dos cidaos conflitos humanos.
--dãos. Assaltava-lhe ao espírito o receio de, chamado a dirirTdi os conflitos huE porque ao POder Judiciário incumbe a grandiosa, mas difícil e grave
manos, cometesse injustiças nas suas decisões. Esse seu conflito interiOr
respõnsabilidade de fazer Justiça, carece do apoio imprescindível dos ccperturbava-lhe aquele ímpeto ardente de triunfo -na carreira.
irmãos: o Poder Executivo e o Legislativo- sem a quebra da independência
Vinha-lhe à mente a crítica acerba de AOafolC-France quando fustigava a
de cada um e da reinante harmonia entre todos, pois que nessa trilogia de poJustiça em seu famoso _••caso de Crainque-Bille'\ conto ou fábula em que um
deres é que repousa a estabilidade da soberania popular.
Tribunal repele o depoimento idôneo e irisuspeitO do Doutor David Mathíeu
* * •
para acatar o do ••Agente 64'\ uno, parcial e envolvido- certamente, diz o
notável autor, porque no entendimerito do presidente Bourriche ~·a sociedade
Ciente e consciente desses conceitos e com a esperança de vencer na carrepousa na força, e a força deve ser respeitada Cofio fundamento auiusto das
reira, dediquei-me ao trabalho com afinco, dando-lhe todo o esforço de que
sociedades".
dispunha e, embora conhecendo as minhas limitações, procurei exercer com
Na solução desse seu conflito interior sabia que, evidentemente, não sedesvelos e carinhos as funções do_ magistrado. lslO não era uma tarefa de fácil
ria essa Justiça, baseada na força, que manteria a ordem e o bem-estar nas socumprimento, pois que se exigem dos Juizes independência moral, sem arbiciedades humanas, mas aquela que tem origem na forÇa da Verdade de onde
trariedades, firmeza de atitude, conhedffi6nto dos princípios do Direito e das
emana o direito que, rriaiitendo o equilíbrio social, reconhece quer no seu
leis, sem esquecer a vária condição da natureza humana.
conteúdo objetivo, qu-er no seu conteúdo subjetivo, o be111: necessário à sobreEstas, entre outras viftudes que integram a personalidade do julgador
vivência pacífica e desejada pefa humanidilde.
quando absorto no estudo dos fatos, é que fazem emergir a verdade que constitui a essência da Justiça, na sua precípua finalidade de dar o seu a seu dono.
Assim pensava quando Advogado e assim deveria ser com_o_ Juiz.
-Com o meu firme proPósito de vencer, passei, ao loÔgo dos anos, por diPor isso mesmo, não olvidaria a lição de Rui, magilífiCif e-Soberba, na
versas comarcas no interior do Estado, até quando, Juiz nesta Capital, fui
imortal ..Oração aos Moços", quando define a missão do advogado,
promovido ao honroso cargo de Desembargador.
confundindo-se com a saga da própria Justiça:
Penso e julgo que desempenhei a contento a carreira abraçada, pois que
"Na missão do_ advogado também se desenvolve uma espécie de Magisagora, como recompensa pelos embates da luta, meus ilustres pares elegeramtratura. As duas se entrelaçam, diversas nas funções, mas idênticas no objeto
me Presidente deste Egrégio e Centenário Tríbünal de Justiça. Coroaram-me
e na resultante: a Justiça.
a carreira. Meu coração de velho magistrado está referto de gratas emoções e
Com o advogado, Justiça militante._Justiça imperante, no magistrado.
de
imarcescíveis saudades.
Legalidade e liberdade são as Tábuas d~ v_oc:~ção do advogado. Nelas se
encerra, para ele, a síntese de todos os mandamentos. Não desertar a Justiça,
Meu saudoso pai não me-viu desembargador, porém, minha saudosa e
nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, nem lhe rl?cusar o co_nselh_9.
querida mãe esteve presente, neste Augusto Plenário, assistindo minha posse.
Não transfugir da legalidade para a violência, nem trocar a ordem pela anarRecordo-me da sua humilde alegria quando a mim se referia - o meu filho
quia.
Desembargador.
Agora, no fim da escalada já_ não está presente. Sinto, no entanto, sua
Não antepor os poderosos aos desvalidos, nem recusar o patrocínio a es--animica presença-. Seus delicados dédcis de sua mão carinhosa afagam-me -os
tes contra aqueles. Não servir sem indepe-ndênda- à Justiça, nem quebr3r da
cabelos. Podes fazê-lo, minha Mãe. Não são as madeixas do menino de ouverdade ante o poder. Não colaborar em perseguições ou atentados, nem pleitrora. Estão encarnecidos na luta pelo desempenho honrado da sagrada mistear pela iniqUidade ou imoralidade. Não se subtrair à defesa das causas imsão do magistrado.
populares, nem a das perigosas, quando injustas. On.de for apurado um grão
Desfruto, com justo orgulho do exemplo de dignidade e probidade de
que seja, de verdadeiro direito, não regate2r ao atribulado o consolo doammeu pai.
paro judicial. Não proceder nas consultas, senão com a imparcialidade real
No entanto, peço a ambos que ante o Criador roguem para que eu seja
do Juiz nas sentenças. Não fazer da banca, balcão, ou da ciência, m61-catura.
digno na direção deste Augusto Tribunal que tanto_ quero, amo e venero."
Não ser baixo com os grandes, nem arrogante com os miseráveis. Sei-vir
aos opulentos com altivez e aos indigentes cOm caridade. Amar-a Pátria;- esO SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Co11cedo a palavra ao nobre
tremecer__o_próximo, guardar a fe em Deus, na verdade e no bem."
Senador Luiz Fernando Freire.
Esta imperecível lição do Mestre ensina aõ~ 3.dvogad0s e juíze~ que n_a
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)'justiça está a legalidade, a liberdade, a verdade, a caridade que oPõem a:o an-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
tidireito, à violência, à injustiça para o restabelecimento da ordem e o irriPério
Desejo consigriar, nesta sessão o transcurso da cj.ata natalícia do Di'.
do_bem comum nas_sociedades.
Humberto Costa PintO, destacado empresário pernambucano, (jlie depois deNão lhe faltara, ainda, -para afugentar suas graves prebcupaçõe:s-o vir à
haver emprestado sua inteligência; diiütinismo e capacidade no setor emprelembran~a o cálido e marc_ante conselho, de como distribuir a Justiça, que o
sarial do Nordeste ao Sul do Brasil, deslocou-se para o Maranhão, onde está
grande Cervantes colocou nos lábios do agonizante D. Quixote a seu fiel amiimPlantando um extraordinário projeto "ii'ltegrado para produção de álcool, e
go Sancho:
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criando paralelamente ao projeto uma nova mentalidade no desenvolvimento
industrial e social no Estado do Maranhão. O arrojo, coragem e determinação de Humberto Costa Pinto não poderiam deixar de merecer o apoio e
louvor de todo maranhense e todo nordestino, especialmente daqueles que
testemunham pessoalmente, na sede do projeto, no Município de Aldeias Altas, o grau e o nível do empreendimento de Costa Pinto.
A data de seu aniversário, ao comple~ar 65 anos, ~nche de orgulho, não
só a família de Humberto Costa Pinto, como também e igualmente cada um
de seus amigos, dos quais faço-me aqui portador dos melhores votos de felicidades ao grande empresário e aniversariante. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pron-uncia o seguinte discurso.).- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Um ato público, presentes mil pessoas, marcou, ontem, no Rio de Janeiro, o protesto pelo arquivamento do projeto que conced_ia reajustes semestrais ao funcionalismo público, com a adesão de entidades qqe congregam
professores e outras categorias, bem como servido_res aposer:ttados, metalúrgicos e médicos, no ~~Dia Nacional de Luta".·
Os professores rejeitam o Plano ofici<d e estudam o envio, ao Governador do Estado, de um projeto alternativo, no qual propõem o enquadramento
através da formação e não baseado em carreiras, com contagem de tempo de
serviço e merecimento.
Enquanto isso, a paralisação nacional do magistério do_l9 e 29 gr~us da
rede pública conseguiu, no Rio de Janeiro, -a adesão de oitenta por cento dos
cento e dez mil professores, quarenta mil pertencentes às escolas do Município do Rio ·de Janeiro.
A data também foi aproveitada pelo magistério eStadu-al para prOtesta~
contra o reajuste de 77,3%, coilcedido ao funcionalismo estadual e municipal,
reivindicando-se 140 por cento de aumento, paridade para os aposentados e
J39 salário, além do enquadramento definitiVO no Plano de Cargos e Vencimentos e a adição da mãior gratificãção por regência de turma ao piso :Salarial.
A comemoração do "Dia Nacional de L_u_~~ do Funcionalismo Público"
foi feifa onterri, pois era a-data em que o Congresso deveria vOfai-o projeto de
emenda constitucional do Senador AffOnso Camárgo~ COnCederido reajustes
semestrais ao funcionalismo público.
Retinido da pauta, não se pode realizar a votação~-daí o protesto público, quando apenas os professores puderam paralisar suas atividades, por se__
_ rem os únicOS cOh:COfganização--pàr"a issO.
O Presidente- do suspenso CEP, Professor Godofredo_Pinto afirmou:
"O movimento foi muito bom, porque contoU com a co~~
preensão e apoio dos pais, que não enviarâm seuS filh()S às escolas,
conforme havíamos solicitado. Cada escola decidiu o que fazer. O
caso era não dar aula."
O movimento estendeu-se ao interior do Estado, paralisando noventa
por cento das escolas em Niterói e São Gonçalo, qUase atingindo esse per~en
tual em Campos, Barra do Piraí, Maricã, Magé, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Saquarerna, Volta Redonda, Barra Mansa e Valença.
Na Zona Sul do Rio de Janeiro funcionou _apenas a Escola Edgard Fish,
na Gávea; somente duas deram aulas em Jacarepaguâ e Madureira, enquanto
na Zona Norte a adesão foi quase total, havendo aulas em Campo Grande e
Santa Cruz e oitenta por cento da paralisação na Baixada Fluminense.
No dia 17 de abril haverá uma assembléia dos professores, para prosseguimerito na luta por suas reivindiCações. Hipotecamos nossa irrestrita solidariedade à classe, sobretudo pela sua tenacidade e pelo espírito de luta que
está demonstrando.
Na oportunidade, vale insistir no apelo ao Sr. 1\·i'inlstro da Justiça no
sentido de suspender a interdição QUe, ã pedido do d.oVernador do Estado do
Rio de Janeiro, pesa injustificadarriente, há mais de utri_ ano_. sobre o Centro
Estadual de Professores.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e
dá outras providências, tet-Ido
PARECERES FAVORÃVEIS. so-b nos 1.354a 1.356,de !98l,dasComissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
--de Finanças.

(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)
2

Vofação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, .que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob nos 811 a 814. de 1981, das Comissões:
--de Constitulçã_o e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
~ de Legislaç-ão Social, favorável;
- de Saúde. favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senad_or_es Bernardino
Viana e José Fragelli.
3

Votação, em prime"iro turnO, do PrOjeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lim'a, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituai_s também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sób nos 1.063 a 1.065. de 1981. das Comissões:
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitllcíanalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de FinanÇas, favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo_ Gomes pa!rO!JO da Força Aére.a Bra,sileira, tendo
PARECERES, sob-nos 815 e 816. de!98l. 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
Cops_tituição e Justiça.
Votação, em pr'imeíto turno, dO Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali-

mentos, tendo
PARECER. sob n' 1.145, de 1981, da Co;rússão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.

,_6
Vo.taç-d.o, em primeiro turrtO~ do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de !968. disciplinando o pagamento do J3o salário de.vido aos _trabalhadores avulsos, tenda
PARECEREs. sob nos 1.197 a 1.199. de 1981, das Comissões:
- de Constituição e :J~tiça, pela cOnstitucionalídade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessã-o, designando
para a sessão _ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO-DIA-

7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do_ Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÂVEIS. sob nos 1.130 a 1.133, de 1981. das Co·
missões:__ __
_ _ - __
-de ConStitulÇãá'i'JziiilÇd}
_ ----::-:~df __{,..ggislaçqo_ _Soe tal; _____ _
-- =-:-de SerViço PúbliCO Civil; e
-..:.....de Finanças.

Votação, em turno único, do Projeto de Leida Câmara n9 114, de 198_1
-Complementar (no 168/80- Complementar, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n~ 406, de

8
Discussão, em prirhe1rõ üirno,:no Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979 1 do Sen~dor Gahri_çll:i~rrn~_J_que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil ~dá -outras PrOvidências:tendo

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Não hâ mais oradores inseritos.
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PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões;
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, contrário; e
- de Economia, favorável, com as Emendas de nYs 1 e 2-CE, que apresentSt.
(Dependendo da votação do Requerimento nY 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
ServiÇO Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU·
CENA NA SESSÃO DE 26/3/82 E-QUE, ENTREGUE À REVI·
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO P_OSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em primeiro lugar, venho repelir de pronto, em nome de nossa Bancada
no Senado e, em nome da díreção nacional do PMDB, a nota insólita que o
PDS fez pUblicar hoje pela imprensa, na qual faz graves e injustas acusações
ao PMDB, inclusive a de que nós estaríamos tramando o colapso das instituições.
Não v"ou me ater à leitura da nota que é do conhecimento público. Quero
apenas afirmar que nós não aceitamos, de maneira alguma, as críticas que nos
são assacadas porque a nós, como Partido de Oposição, cumpre o dever de,
nas ocasiões próprias, lançarmos o nosso manifesto à Nação colocando os
nossos pontos-de-vista. E não havia oportunidade maior para isto do que
agora, quando todo o povo brasileiro s~ acha traumatizado diante de ação
obstinada do Governo, no sentido de nos impor uma série de casuísmos que
não têm outro propósito, senão o de dificultar a marcha dos candidatos oposicioniStaS para as eleições de 1982, em busca de uma natural e esperada vitória. Evidentemente, diante da última Mensagem do Congresso Nacional, de
n9 6, a qual prec_oniza a reabertura de prazos para pretensos descontentes da
incorporação do PP ao PMDB, qual seria a nossa posição, Sr. Presidente, senão a de denúncia, a de protesto veemente, senão a de fazer sentir- como o
fizemos na nossa nota vigoros_a à Nação- de que o que se pretendia era criar
um novo _instrumento pressão, de coação do poder político e do poder econômico s_ob(e_.o_s nossos corregilionãrios através de governadores de Estados,
Ministros e do próprio Presidente da República, que são hoje--nOmeadamente
cabos eleitorais na campanha do PDS_ em todo o País.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós da Bancada do PMDB, no
Senado Federal, ratificamos ipisis litteris a t16fã onrern divulgada pelo nosso
Partido, e não aceitamos que partidos adversários queiram nos dar lições de
civisrrio, lições de política! A nós nos cabe olhar, sob o nosso prisma, a situação nacional e sobre ela nos pronunciarmos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, volto a abordar, hoje, o célebre affaire
do Sr. Procurador-Geral da República Inocêncio Mártires Coelho. Há poucos dias fiz um prOnunciamento, desta tribuna, no qual, após referir-me ao
escândalo da mandioca que envolveu funcíonários e clientes do Banco· do
Brasil, em Floresta, no interior do Estado de Pernambuco, resultando num
prejuízo imenso para aquele estabelecimento de crédito oficial, comentei o
fato de que mais de trinta procuradores da República - segundo a imprensa
-haviam se dirigido ao Palácio do Planalto, pedindo a imediata substituição
do Sr. Procurador-Geral da República. No dia seguinte, os jornais divulgaram uma nota do Sr~_Minis_tro Ca_rlos _Átila, porta-voz da Comunicação Social do Palácio do Planalto, desmentindo que houvesse sido encaminhado ao __
Palácio qualquer memorial subscrito por procuradores, solicitando a exoneração do Sr. Procurador-Geral da_ República. O próprio titular da
Procuradoria-Geral da República deu uma entrevista neste mesmo sentido.
Ora. Sr. Presidente, tenho em mãos noticiário do Jornal do Brasil, de ontem, em que se lê:
Procurador diz que levou a Leitão três documentos de censura
a Inocêncio
Brasília - Apesar dos desmentidos do porta-voz da Presidência da Repúblcia, Carlos Átila, e do Procurador Geral da Repúbli·
ca. Inocêncio Mártires Coelho, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República Henrique Fagundes, revelou onÚ:m ter entregue no dia 18 no Gabinete Civil da Presidência da República três dOcumentos de ceQsura a atuação de Inocêncio Coelho.
H

"Escândalo da mandioca''
O primeiro documento, assinado por 12 procuradores de São
Paulo e Brasília e dirigido ao Presidente Figueiredo, critica a
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atu_aç_ão do -Procur~dor~Ger8:1 da República no episódio de Pernambuco. O segundo, assinado por Henrique Fagundes em nome da Associação que-preside, também é endereçado ao Presidente Figueiredo e denuncia "a grave C-rfse que ãtínge -de forma tão brutal e claritorosa o Ministério Público Federal". O terceiro documento, assinado
por 36 procuradores do Rio, São Paulo e Minas, é uma cópia da
carta por eles enviada a Inocêncio Coelho sugerindo sua renúncia."
Eis, na íntegra, publicadas pelo Jornal do Brasil, edição do dia de ontem,
as referidas cartas:

Documento n9 1
"Com surpresa e profundo constrangimento, a comunidade
jurídica toma ciência, através do Jornal do Brasil de 11 do mês em
curso, e do Diário de Pernambuco, da mesma data, das declarações
do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República a respeito das ra,zões que o teriam levado ao afastamento do Procurador da
República Pedro Jorge de Melo e Silva do processo em que atuava
como titular da ação penal no caso denominado o escândalo da mandiOca, ocorrido em Pernambuco. (. .. )
( ... )"Invertendo a presunção de legitimidade que milita em favoFdos agentes do Poder Público, um dos princípios básicos em que
repousa a pública administração, para erigí-la em favor dos que infrin-gem preceitos penais; Os quais passam a ser díS.Peri.s3dos; COnseqüentemente, do_ ônus que lhes cabe no incídente de suspeição, Sua
Excelência, o Procurador-Geral da República, faz periclitar a ação
penal, que poderá nulificar-se, desde seu ato inicial, a denúncia, reduzidas à ineficácia as medidas acautelatóriaS ·ao ressarcimento dos
danos como o seqUestro de bens aos que se locupletaram ilicitamente."

Documento n"' 2
A Associação NaeiOriill dos Procuradores da República por
seu presidente, no cumprimento de seus deveres estatutários, traz a
Vossa Ex.celência, através das honrosas mãos do ilustre MinistroChefe do Gabi_ne_te Civil deSs~ Presidência, martifestações subscritas
por procuradores dã República, envolvendo o trágico evento que
fez vítima tiro dos membros do Mjnistérío Público Federal, enlutou
a comunidade jurídica e desfalcou irrepara.Velmente o Estado e aSociedade de um dos seus mais valorosos representantes_.
"Fá-lo esta entidade com o único escopo de manter Vossa Excelência, supremo magistrado da nação, devidamente inteirado da
grave crise que pela primeira Vei: atinge de forma tão brutal e clamorosa o Ministério Público FederaL_"
- .. Com iSso, objetiva-se·canalizar a solução do desdobramento
inesperado dos episódios, fartamente noticiados pela imprensa do
País, para o Governo Federal, único competente para agasalhá-la,
de modo a permitir a absorção da crise pelo próprio organismo estatal, sem delongas estéreis nem estrepitosas, mercê de novos transbordamentos." ( ... )
Documento n9 3
'-'Excelentíssimo Senhor Procurador-geral da República: os
procuradores da RepUblica signatários, inconformados com as razões apresentadas por V. Ex• para o afastamento do Dr. Pedro Jor-ge de Melo e Silva, barb::i-rãffien-te-saCrifi"cado na defesa da mOralidade administrativa, -levando a suspeitar -que a chefia do M'inistédo
Público Federar veio a sofrer pressões espúrias que visavam- a míriizar a apuraçã? do chamado escândalo da mandioca e a apenação de
seus implicados.
Considerando por último a repercussão altamente negativa um desprestígio para o Ministério Público Federal e um desgaste
para o Governo na falha da condução dos acontecimentos relacioriados coin a hediàn-d:i cha-Cina - repercussão essa- que os- veículos
mais penetrantes da imprensa já deram dimensão nacionaL'•
"Vêm manifestar, com a devida vénia, sua confiança em que V.
Ex• saberá, neste momento histórico, exercer a opção magnânima
de sua renúncia à chefia da instituição, no restauramento necessârio
de sua grandeza e credibilidade constitucionais."
Portanto, Sr. Presidente. está provado. de modo claro e insofismável,
que os documentos existem, sendo que dois deles foram enviados ao Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, o Sr._Ministro Leitão de Abreu, e o
terceiro ao própriO ProCur3dor-Gerai da República por dezenas de colegas
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que clamam pela sua renúncia. E tanto foram encaminhados que, hgje, o Correio Brazi/ieiiSe pUblica esta notícia:
Cabeça de Mártires
não custa a rolar
Leitão riianda a Abi-Ackel dossiê contra o Procurador
A exoneração do Procurador-Geral da República, Inocêncio
Mártires Coelho, passou a ser considerada ontem um fato imin-ente,
e é provâvel que seja consumada até a próxima semana: o Ministro
Leitão de Abreu, chefe do Gabinete Civil, encaminhou, no começo
da noite de ontem, ao Ministério da JustíÇa dossiê completo sobre o
assassinato do procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, titular da
ação penal no escândalo da mandioca, em Pernambuco.
O dossiê que Leitão de Abreu remeteu a Abi-Ackel consta de
um ofíCio de Henrique Fagundes, presidente da Associação Nacional dos Procuradores, além de duas moções de procuradores (25 de
Brasília e 16 de Minas Gerais) censurãndo o -procedimento do
Procurador-Geral da República, além de recortes de jornais sobre o
escândalo da mandioca. Consta, ainda, do dossiê, peças do processo
de arguição e suspeição do procurador assassinado.
A documentação dos procuradores chegou na quarta-feira ao
Palácio do Planalto e a decisão de remetê-la ao Ministério da Justiça
partiu de um despacho do Presidente João Figueiredo fCcomendando a providência."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei por que o Sr .. Ministro Carlos Átila, que deve ser um homem bem informado, porque é quem dá as notícias do
Palácio, corno porta-voz da Comunicação Sochl.l, negou oS doCumentos. Esses documentos existem, eu já os li; foram publicados pela imprensa, e agora,
mais do que isso, foram enviados pelo MinistrO Leitão de Abreu ao Ministro
da Justiça, com o despacho do Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senado Federal tCm, pela Constituição, a incumbência de julgar o Sr. Procurador-Geral da República rios crimes de responsabilidade. E quem sabe se ele não estará incurso n-a lei que define os crimes de responsabilidade? 1?. um caso a estudar.
Mas, vamos aguardar que o Sr. Ministro da Justiça prepare sem demora
o ato de demissão do Sr. Procurador-Geral da República, para a devida assinatura do Senhor Presidente da República GerlCtãl João Baptista de Oliveira
Figueiredo.
Acho que, realmente, diante da crise que está aí, no seio do Ministério
Público, diante das responsabilidades bem definidas do Sr. Procurador-Geral
da República, no caso de Pernambuco, quando fez afastar dali um procurador que denunciou os implicados no escândalo do Banco do Brasil, de Floresta, não há outra expectativa da Nação senão a substituição, sem mais demora, do Sr. Inocêncio Mártires Coelho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO
VIANA. NA SESSÃO DE 29-3-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Há três anos, quando Lucídio Portella assumiu o Governo do Estado do
Piauí, ninguém acreditava que fizesse a ma-rcaritCadiníii.Tslf"ação qUe vem realizando. Decorridos seis meses de sua posse, e os adversâriosjâ o haviam cognominado de o "Paradão", começou realmente a dar execução ao seu programa de governo.
Foi a partir daí que obras as mais diversas, nos mais diferentes munícípios e povoados, começam a ser edificadas, com um toque pessoal seu, que se
caracteriza pelo espírito parcimonioso.
Naquele período de expectativa·, isto é_; nos seis pfimei"ros ineses de administmção, estava, como se diz vulgarmente, tomando pé dos diversos setores
adrniriistrativos para definir prioridades e planejar como estas pr.ioridades
poderiam ser executadas a custos mais baixOs. Enquanto ísso, junlainente
com o seu Secretário da Fazenda, o industrial José de Arimathea Magalhães,
procuravam eliminar o déficit orçamentário, compor os débitos em atraso e
azeitar a máqtiin3 arrecadadora. Realmente, o Estado, apesar de três anos
consecutivos de estiagem e da recessão do ano passado que atingiu o País,
tem mantido rigoroso eqUilíbrio entre a receita e a despesa. Com a contenção
desta e o crescimento daquela, pôde executar-se o Plano de Governo. Com a
montagem de sistema fiscal eficiente, a receita aumentou satisfatoriamente,
sem causar descontentamento às classes empresariais.
O Governo Lucídio Portella distinguiu-se- em vários setores da administração, corno um dos mais operantes de quantos jã teve o Estado.

Quarta-feira 3 I

799

No setor de educação, o que mais recebe recursos do Governo, 700 mit
matrículas serão oferecidas em 1982. Foram construídas no período focalizado 240 unidades escolares, com 680 salas de aula, aumentando as matrículas
em 81 mil e 600.
No campo da saúde, merece registro o fato de haverem entrado em operação, no ano próximo findo, 84 postos na zona rural, dois centros de saúde e
sete unidades mistas.
Relativamente à habitação, já construiu mais casas do que todos os Governos que o antecederam, cerca de 14 mil unidades residenciais.
Na área de sãiieamento básico, dos 115 municípios, 107 contam com
rede de distribuição de água tratada,

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BERNARDINO VIANA -

Pois não.

O Sr. Alberto Silva- Estou ouvindo a informação de V. Ex• a respeito
da exceléncia do Çioverno do Piauí, e: faria duas perguntas: em primeiro lugar, V. Ex• poderia me dizer quanto é a folha de pagamento do Estado e
quanto é a receita mensal? Porque V. Ex• acaba de dizer que o Governo do
Sr. Portella equilibrou a receita com a despesa. A segunda pergunta é: V. Ex•
disse que o Gove~no construiu mais casas do que todos os outros governadores juntos. Todos os governadores que já passaram pelo Piauí, juntos? Muito
bem. Gostaria que V. Ex' explicasse de que forma estas casas estão sendo
construídas e, por exemplo, se o Governador tem uma explicação para o caso
daquele terreno adquirido por 23 milhões e cujo contrato para aterro, para
fazer casas po~ulares sobre ele, segundo números que tenho aqui em mãos,
vaí a mais de um bilhão de cruzeiros. Creio que com essas duas informações
V. Ex~ poderia esclarecer melhor a excelência do governo queestâ defendendo.
O SR. BERNARDINO VIANA- Pois não. Senador Alberto Silva, o
Governo do Estado do Piauí está arrecadando cerca de 300 milhões de cruzeiros por -mês. E não se inclui aí o Fundo de Participação dos Estados do qual o
Governo Estadual pode lançar mão de 70%, para despesas de custei_p.
O Sr. Alberto Silva -

Mas, e o valor da folha?

O SR. BERNARDINO VIANA- Cerca de 300 milhões de cruzeiros.
O Sr. Alberto Silva- Não, V. Ex• está enganado. A folha de pagamen~
tos do Piauí vai a 800 milhões de cruzeiros.

O SR. BERNARDINO VIANA -

Não são 300 milhões de cruzeiros?

O Sr. Alberto Silva- Senador Bernardino Viana, permita-me retifiCar.
A fol~a de pagamento do Estado é superior a 800 milhões de cruzeiros e V.
Ex• diz que arrecada 300 milhões. Então, não dá equilíbrio entre a receita e a
despesa.
O SR. BERNARDINO VIANA- Eu me enganei, V. Ex• tem razão. Os
70% que o Governo recebe do Fundo de Participação dos Estados, adicionado à receita tributária di reta dá, suficientemente; para pagar o funcion-ilismo
mensalmente e não há atraso.
O Sr. Alberto Sih-'a- Veja bem, nO-bre Serlador Bernardino Vianaestar interrompendo o discurso de V. Exf.- quero dizer que a
arrecadaçãO di reta do Piauí, isto é, a riqueza do Piauí gera apenas uma arrecadação de 300 milhões - acabou de dizer \i. Ex"
desculpe~me

O SR. BERNARDINO VIANA- 3 bilhões e 600 milhões de cruzeiros,
o ano passado.
O Sr. Alberto Silva - 300 milhões.
O SR. BERNARDINO VIANA- Cerca de 3 bilhões e 600 milhões de
cruzeiros, o ano passado.
O Sr. Alberto Silva - Estou querendo a folha mensal. E a receita dos
70% do Fundo de Participação é dinheiro federal.

O SR. BERNARDINO VIANA- Não é dinheiro federal, é retorno do
Imposto de Renda, do I PI, que é cobrado do Estado e vai ser devolvido a
quota a que temos direito, de acordo com a Constituição Federal.
Agora, quanto à questão das casas popula~es, nós as estamos construindo, como V. Ex• sabe, em todo o Estado, através dos recursos do BNH e do
Projeto CURA - e foi a primeria vez que veio ao SenadO Federal uma proposta desse Projeto cujo valor é de um bilhão e 56 milhões de cruzeirosmas, o terreno a que V. Ex• alude custou 25 milhões de cruzeiros, com 800 milhões de cruzeiros que se vai gastar em terraplanagem, em urbanização, etc.
vai sair por 850 milhões mais ou menos. Terrenos iguais, nas imediações, o
preço não é superior a este a que foi adquirido.
O Sr. Alberto Silva- Isto é um escândalo, é muito inferior. Terrenos
planos naquela região, Senador, daquele tamanho se compra por menos de 50
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milhões; o Governo vai gastar -I bilhão de cruzeiros para fazer casas
res em cima de um buraco.

popula~

O SR. BERNARDINO VIANA- Entregarei a V. Ex• agora, nesta semana, jâ que V. Ex' solicitou, toda a especificação das obras que vão ser fei~
tas para a recuperação do terreno. V. Ex,- terã oportunidade, então, depois,
de, nesta tribuna, dizer se é ou não é verdadeira a assertiva que consta do pia~
no.
Mas, continuando:
Com o apoio da LBA e da Secretaria da Educação, a Comissão de Ser~
viços à Comunidade assiste 4 mil e 800 crianças que recebem quatro refeições
diárias em 160 unidades-casulo. Em sete creches de Teresina são atendidas
um mil seiscentos e sessenta crianças. Esse trabalho fecundo e de apoio a gru~
pose associações comunitárias são desenvolvidos eficientemente por D. Miriam Portella.
No que tange à energia, o G-overno Lucídio Portella, quando assumiu, já
encontrou todas as sedes municipãis eletrificadas mas cuidou urgentemente
de ampli3.-las, inclusive a de Teresina, prestes a ·entrar em colapso, em cujos
bairros Joquéi Clube e; Marquês de Paranaguã, teve~se que construir duas subestações. Neste campo, foram investidos, até 31 de dezembro passado, 2 bilhões e 200 milhões 'de cruzeiros, a preços correntes.
No meio rural, em 1981, foi construída uma extCnsa rede de obras contra
as secas, dentre as quais 886 barragens, 3.640 açudes e 1200 poços. O Projeto
Mudubim, em Oeiras, é hoje responsável por um terço das sementes comercializadas no Estado e pDr ãrea irrigada de 4 mil hectares, em apenas três
anos.
O capital do Banco do Estado do Piauí S.A:; neste período de três anos,
foi elevado de 120 milhões de cruzeiros para 587 milhões, havendo reservas
disponíveis bastante a elevá-lo para I bilhão e 200 milhões de cruzeiros.

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte?
Com muito prazer.

O SR. BERNARDINO VIANA -

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, estou ouvindo realmente, com
muita satisfação, o.:discurso de V. Ex', e ouvi também, com muita satisfação,
o aparte do nosso colega que se retirou o Seóádor Alberto Silva. Quero
aproveitar esta oportunidade para dizer a V. Ex• que admiro esta preocupação e este cuidado coro que V. Ex• defende recursos para o seu pobre e pequenino Estado do Piauí. Eu vejo o esforço de V. Ex' nas Comissões, defendendo, inclusive, aqueles empréstimos tão necessáriOs para uril Estado tão necessitado de recursos e me conforto. Agora faço também jUstiça ao nobre Senador Alberto Si!va que, mesmo quando se opõe, quando busca informações,
S. Ex~ não se furta a que os recursos cheguem ao pequenino Estado. Nesse
ponto quero congratular-me com V. Ex•, com o seu colega, como também
com o nosso companheiro aqui presente. V. Ex's são três Senadores de um
pequeno Estado interessados em servir àquela região tão necessitada de recursos. Quando V. Ex• vem fazer uma exposição e recebe urna réplica e se defende, cu admiro também a elegância com que coloca o problema. Um defendendo, outro buscando inforinações, mas ambos interessados em que o Piauí
receba recursos. Assim faço justiça a V. Ex•, louvo-o e confesso que fico até,
às vezes, aqui com inveja, no bom sentido, quando vejo as dificuldades que
tenho para pedir recursos e empréstimos para o meu Estado do Pará, tão necessitado, tão cheio de problemas, numa fase em que o Estado se apresenta
perante a Nação como uma das unidades mais ricaS, rriás também das roais
necessitadas de recursos para que essa riqueza seja explorada. Congratulo~ me
com V.-Ex~ e quero acrescentar que visitei o Estado de V. __ Ex• por uns dias há
alguns meses. Fuí rCCebido, coro muita cortesia, pelo Governador, e por ho~
mens da Oposição. Tive oportunidade de ouvir uns c outros. Apenas urna coisa me magoou: é que o Estado sofrido precisa de mais recursos. Depois de ouvir aquilo e ver o interesse do Governador em realizar _obras, e o interesse de
V. Ex' e dos demais companheiros em conseguü recursos para aquele Estado,
eu os felicitO e peço a V. Ex's que lutem, porque o Piauí necessita, como necessita todo o Nordeste. As riquezas e os recursos estão no Governo Federal e
só ele tem meios de fazê:-los c_hegar até lá. Façamos nós tódos o possível para
convencer a Oposição, a fim de. que ela nos ajude a liberar esses recursos que
solicitamos, através dos chamados empréstimos, que são verbas não innacio~
nãrias, porém necessárias,-para que eles cheguem a todo o Nordeste e Estados
necessitados, maiores e menores. Minhas congratulações a V. Ex•
O SR. BERNARDINO VIANA- Muito obrigado a V. Ex•, Senador
Gabriel Hermes. Quero adiantar a V. Ex' que Os--quatro ernpr-éStirilos, que
aqui tramitam, se relacionam com obras nQ setor de saúde, de energia, de rodovias, e também nO setor de habitação e saneamento. Nós, com estas verbas,
o Governo Lucídio Portella, já teríamos Coiis-truídó e feito muito inais do que
o realizado até hoje em nosso Estado. Agradeço a V. Ex•

Sr. Presidente, continuo:
Em todos os setores de atividade administrativa são grandes e importantes as realizações, seja no Planejamento, com programas especiais: na Indús~
tria e Comércio, com a ampliação dos distritos industriais e apoio à atividade
industrial; no CEAG, com assistência ao pequeno e médio empresário, o treinamento de mão-de-obra e apoio gerencíal; na EM ATER, ~om assistência ao
pequeno e médio produtores rurais e a elaboração de planos e projetas agropecuários, no DER, com a execução do Plano Rodoviário.
São apenas ligeiros traços do que tem feito a administração Lucídio Por~
tella.
No transcurso do terceiro aniversário de seu Governo, faço este registro
para que conste dos Anais do Senado, reiteirando os meus cumprimentos, as
minhas congratulações pelo muito que tem feito pelo Piauí e por sua gente.

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BERNARDINO VIANA -

Pois não.

O Sr. Gabriel Hermes- Antes de concluir o seu discurso, quero frisar
um detalhe, porque isso vai servir de matéria para um discurso que pretendo
fazer. Uma vez, nobre Senador Bernardino Viana, vi o nobre Senador Helvídio Nunes, depois com o apoio de V. Ex', e porque não dizer com o apoio de
colegas da Oposição, brigar, parar uma sessão, defendendo urna verba para
um município do Estado do Piãuí. Quero repetir que fiquei coro inveja no
bom sentido desses três Senadores do Piauí. Estou dizendo isso e gostaria que
circulasse dentro do Estado de V. Ex•s este fato: V. Ex~s brigam aqui, mas defendem o Piauí. Os dois Senadores do meu Partido, o Senador Helvídio Nunes, a quem eu tanto admiro, e V. Ex•, tão bons companheiros meus de_Comissões, V. Ex•s prestam um grande serviço ao Estado pequenino, mas que
tem dado tantos homens grandes para o nosso País.
O SR. BERNARDINO VIANA- Agradeço, mais uma vez, nobre Senador Gabriel Hermes. Realme"Ote, é nosso dever lutarmos aqui e fora daqui,
para conseguirmos recursos, o mínímo_iodispensável ao desenvolvimento do
nosso Estado. MuLto obrigado. (Muito Bem! Palmas.)
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
ATA DA 64' REUNIÃO
Às nove horas do dia vinte e seis de março do ano de mil novecentos e oitenta e dois, no Gabinete do Diretor Executivo do CEG RAF, s-ob a Presidên~
cia do Senhor Senador Jorge Kalurne e presentes os Conselheiros Aiman No:gueira da Gama, Luiz do Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão e LucianO
de Figueiredo Mesquita, presentes, também, Marcos Vieira, Geraldo Freire
de Brito, Francisco Olímpia Pereira Marça[, Mário Cesar Pinheiro Maia e
Aloisio Barbosa de Sousa, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor Administrutivo, Diretor Industrial, Encarregado da Divisão Industrial e Assessor Jurídico do CEGRAF, reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro
Gráfico do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente solici~
ta ao Conselheiro Luciano de Figueiredo Mesquita que proceda a leitura do
parecer referente ao Processo número 0141/82-CEGRAF, onde os Diagra~
ma dores deste Órgão solicitam uma revisão no horário da jornada de trabalho. O Conselhetro Luciano de Figueiredo Mesquita, usando a palavra, apresenta parecer, solicitando_que a Divisão Industrial do CEGRAF preste escla~
recimentos com relação à forma como são encarados e solucionados pleitos
semelhantes, nas Empresas Privadas do Distrito Federal. Em seguida, o Senhor Presidente coloca a matéria em discussão. Pedindo a palavra, a Conselheira Sarah Abra hão indaga se existe uma lei específica para os Diagramadores e se a lei em questão foi a mesma aplicada aos Revisores. Após o que, a
palavra é concedida ao Dr. Marcos Vieira, esclarecendo ele que a lei que in~
cluiu os Revisores é- também a que trata dos Diagramadores. Em seguida, o
Senhor Presidente solicita a-o DiieiOr Industrial, Senhor Francisco Olímpia
Pereira Marçal, que preste, se possível, os esclarecimentos solicitados pelo
Conselheiro Luciano de Figueiredo Mesquita. Após o que, o Diretor lndus~
trial, esclarece que o CEGRAF possUi características singulares e nãO pode
ser feita uma comparação com Empresas Privadas, pois existem várías deno~
mi nações para o cargo em questão e algumas até mais abrangentes, e pede
para que seja juntado ao processo, documento que neste teor apresenta. O Se~
nhor Presidente defere o pedido. Ficando, assim, satisfeita a diligência solici~
tada pelo Conselheiro Luciano de Figueiredo Mesquita, o Presidente coloca
em Vótação a malêtlli, que é aprovada nos seguintes termos: .. 0 Conselho de
Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal resolve: Conceder o benefício pleiteado pelos Di<Jgramadores, com a ressalva de que para o futuro, só
farão jus a estes benefícios os Servidores que tiverem empregos cuja nomenclatura seja idêntica às profissões emúneradas no Decreto-lei em questão,
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sendo que a concessão será efelivada a partir do dia I 'ii de abrli do corrente
pois de lida e aprovada, será assinada pelos demais membros. Brasília, 26 de
ano. · Após, o Senhor Presidente dá ciência aos COiúelheiros da disPensa do
março de 1982.- Senador Jorge Ka!ume, Presidente- Aiman Nogueira da
débito da Fundação Milton Campos c do Partido Democrático Social, Para o
Gama. Vice-Presidente- Lui= do Nascimenro J-fonteiro, Membro- Luciano
CEGRAF, dispensa esta aprovada pela Comissão Direitoia do Senado Fedede Figueiredo Me.~quira, Membro- Sarah Abra/tão. Membro --A/arcos
ral, em reunião ordínária realizada no dii 18 de março do corrente ano. Em __ __yj_eíra. Membro.
seguida, o Dr. Marcos Vieira pede a palavra para co_municar, também, que
CENTRO Df. INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE
no dia 30 próximo será reaiizada, Ji.Ô CEGRAF, entrega de Ce"rtificados para
DADOS DO SENADO FEDERAL - PRODASEN
os Servidores deste Centro Gráfico que particip-aram do 21l Curso de Noções
ESPÉCIE: Termos de Convênio firmado entre o Senado Federal e o Sude Educação Empresarial, destinado a Vigilantes e Porteiros, realizado no
premo Tribunal Federal
perfodo de 22 a 26 do corrente mês; continuando fez as seguintes comuniOBJETO: Permitir ao STF acesso aos bancos de dados do Sistema de Incações: a) Curso sobrt! Técnicas de Fotografias para -Impressão Offset a ter
formações Legislativas do Senado Federal, mediante a utilização de conjunto
início na segunda-feira, dia 29 de março: b) lançamento do }'ii número do Jor-.
de terminais de teleprocessamento de propriedade do Senado, e permitir o dena i do CEGRAF no próximo dia (9 de abril, com o nome a ser iJ?dic~dg_ pelos
senvolvimento de sistem•.J de interesse de ambas as partes, relativo ao tratapróprios Servidores, inOvações no Serviço de Transporte de SefViJores do
mento automático de informações das áreas jurídicas e administrativas.
CEGRAF, com relação a embarque ê desembarque dos funcionários nos resVTG'f:NCIA: A partir da dnt•t de sua publicação no Diário do Congresso
pectivos ônibus. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente retoma a
Nacional. e t~lé. o dia 31-12-83
palavra e, agradecendo a presença de todos, declara encerrados os trabalhos.
Eu, Maurício Silva, Secretário do Consebo, lavrei a presente Ata, que, deDATA DE ASSINATURA: 22-03-82
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Faço saber que o Congresso Nac~onal aprovou, nos termos do art. 44, inciso-I, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 19
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1982
Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, em Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem como os textos dos seguintes atos, celebrados
na mesma data, e anexos ao referido Acordo-Quadro: Anexo sobre Cooperação do 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.
Art. I• ~aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a
Comunidade Econômica Européia, em Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem como os textos dos seguintes atas, celebrados
na mesma data, e anexos ao referido Acordo-Quadro: 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.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de março de 1982. -Senador Pas:ws Pórto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ACORDO-QUADRO
DE COOPERAÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E A COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPJl:IA
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, de
uma parte, e
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPl:.IAS, de outra,
Inspirados pelos laços tradicionais de amizade que unem a República
Federativa do Brasil e os Estados membros da Comunidade Económica EuM
ropéia;
Constatando que a República Federativa do Brasil e a Comunidade EcoM
nômica Européia desejam estabelecer um laço direto entre si a fim de manter,
completar e ampliar as relações existentes entre a República Federativa do
Brasil e os Estados membros da Comunidade Econômica Européia;
Decididos a consolidar, aprofundar e diversificar suas relações comerciais e económicas em toda a extensão proporcionada por sua crescente capacidade, a fim de satisfazer às respectivas necessidades tendo em vista um benefício mútuo e explorando as complementariedades de suas economias num
contexto dinâmiCo;
Conscientes do fato de que as relações comercialsmãis dinâmicas desejadas pela República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Europeia implicam uma cooperação que abranja as atividades comerciais e econômicas;
Conscientes de que uma tal cooperação é realizada entre parceiros
iguais, embora tendo em consideração os respectivos níveis de desenvolvimento econômico e o fato de o Brasil pertencer ao Grupo dos "77";
·
Persuadidos de que uma tal cooperação deve ser executada de uma forma evolutiva e pragmática em função do desenvolvimento de suas políticas;

Desejando, por outro lado, contribuir para o desenvolvimento do comércio mundial, a fim de promover um crescimento econômico e um progresso social mais sólidos;
Reconhecendo a utilidade de um acordo-quadro para a promoção dos
objetivos de desenvolvimento e de crescimento econômicos dos dois pareeir os;
Decidiram concluir um acordo-quadro de cooperação entre a República
Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia e designaram,
para tal efeito, como Plenipotenciãrios:

O GóVÉRNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,
Ramiro SARAIVA GUERREIRO;
Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil;
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPJ;JAS,
Gaston THORN,
Presidente em exercício do Conselho das Comunidades Européias;
Wilhelm HAFERKAMP,
Vice-Presidente da Comissão das Comunidades Européias;
os quais, após haverem trocado seus plenos poderes tidos como em boa e devida forma,
CONVIERAM NO SEGUINTE:
ARTIGO!
Tratamento de na~ão mais favorecida
As Partes Contratantes conceder-se-ão o tratamento de na-ção mais favorecida nas suas relações comerciais, em conformidade com as disposições do
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio.
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ARTIGO 2
Cooperatão comercial

ARTIGO 5
Outros acordos

I. As partes contratantes comprometem-se a promover, até o mais alto
nível possível, o desenvolvimento e a diversificação ·do seu intercâmbio comercial em toda a extensão que as respectivas situações económicas permitam.
2. Neste sentido, as partes contratantes convêm estudar métodos e
meios para eliminar os obstáculos que se opõem ao seu intercâmbio, especialmente os obstáculos não-tarifários e para-tarifários, teildo em consideração
os trabalhos já realizados por organizações internaGionais.
3. As partes contratantes, de acordo com as respectivas legiSlações, se
esforçarão por conduzir uma política com vistas a_:
a) conceder-se mutuamente as mais amplas facilidades para as transações comerciais que apresentem um interesse para uma ou outra parte;
b) cooperar, no plano bilateral e a nível multilateral, para a solução de
problemas comerciais de interesse comum, inclusive os relativos a produtos
de base, produtos semimanufaturados e manüfaturados;
c) levar plenamente em consideração seus respectivo_s interesses e necessidades, tanto no que diz respeito ao acesso aos recursos e sua ulterior transformação, como ao acesso aos mercados das partes contratantes. para os produtos semimanufaturados e manufaturados da outra parte;
d) aproximar os operadores econômicos das duas regiões com a finalidade de diversifica-r e- aumentar as Correiltes -de troca existentes;
e) estudar e recomendar medidas de promoção comercial de forma a encorajar o desenvolvimento das importações e exportações.

O presente Acordo substitui o Acordo Comercial, em aplicação desde 19
de janeiro de 1974, entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade
Econômica Européia.
Sob reserva das disposições relativas à cooperação económica, previstas
no Artigo 3, parãgrafo 4, as disposições do presente acordo substituem as disposições dos acordos concluídos entre os Estados membros das Comunidades
Européias e a República Federativa do Brasil, na medida em que as mesmas
seja!ll incompatíve~s COf!l ~- primeiras ou ~dênticas _e elas.

ARTIGO. 3
econômica
I. As partes contratantes, em vista de seu interesse mútuo e tendo em
consideração seus objetivo_s econômiC-qs Pe lor;tgo prazo, desenvolverão sua
cooperação econômica em todos _os domínios que julguem apropriados. Essa
cooperação- visará especialmente a:
-favorecer o desenvolviniento _ç a prosperidade das respectivas indústrias;
Coopera~ão

-abrir novas fontes de suprimento_e novos mercados:
- enCorajar o progresso científico e tCCiiológico;
-contribuir, de forma geral, ao desenvolvimento das economias e
níveis de vida respectivos.
·2. A fim de realizar esses objetivos, aS pã:rtes ccmtratantes procurarão,
entre outras, facilitar e promover, através de medidas apropriadas:
a) uma cooperação ampla e harmoniosa eiltre as respectivas indústrias,
especialmente sob a forma de empreendimentos comuns;
b) uma crescente participação, -em condições mutuamente vantajosas,
dos respectivos operadores econômicos no "desenvolvimento industrial das
partes contratantes;
c) uma cooperação científica e tecnológica;
d) uma cooperação no domínio da energia;
e) uma cooperação no setor agrícola;
f) condições favoráveis à expansão dos investimentos em bases vantajosas para cada uma das partes interessadas;
g) uma cooperação no que se refere a terceiros países.
3. As Partes Contratantes encorajarão, de maneira apropriada, intercâmbios regulares de informação relacionada com a cooperação comercial e
econômica.
4. Sem prejuízo das disposições aplicáveis na matéría" pelos tratados
que instituem as Comunidades Européias, o preserite Acordo, da mesma for~
ma que toda a aí;ão empreendida no seu contexto, deixam intacfa a compe~
tência dos Estados membros das Comunidades Européias de empreender
ações bilaterais com a República Federativa do Bras_il no domínio da cooperação económica e de concluir, se for o caso, novos -acordos de cqoperação
econômica com o Br_asil,
ARTIGO 4
Comissão Mista de Cooperação
1. Fica instituída uma Comissão Mista de Cooperação composta de re-presentantes da Comunidade Econômica Européia e da República Federativa
do Brasil. A Comissão Mista de Cooperação reunh·~se-á um·a vez por ano.
Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas de comum acordo.
2. A Comissão Mista de Cooperação ficar_ã_incumbid~ de encOrajar e
de acompanhar as diferentes atividades de coOperação comercial e econômica
prevista entre o Brasil e as Comunidades Européias. A fim de facilitar a execução do presente acordo e promover a realização dos seus objetivos- gerais,
realizar-se-ão consultas, a um nível apropriado, no seio da referida Comissão.

ARTIGO 6
COmunidade Européia do Carvão e do Aço
Um protocolo separado é concluído_ entre, de uma parte, a Comunidade
Européia do Carvãó e do Aço e seus Estados membros, e, de outra parte, a
República Federativa do ·Brasil.
ARTIGO 7
O Anexo é parte integrante do presente Acordo.
ARTIGO 8
Aplicação territorial
O Acordo aplicar-se-A, por um lado, aos territórios nos quais o tr,atado
que institui a Comunidade Econômica ·Européia é aplicável, nas condições
previstas pelo referido tratado e, pot outro lado, ao território da República
Federativa do Brasil.
ARTIGO 9
Duração
I. O presente Acordo entrarâ em vigor no primeiro dia do mês seguinte
ao da data em que as partes contratarites se hajam notificado o cumprimento
dos procedimentos necessários para tal fim.

2. O preserite Acordo é concluído por um período de cinco anos. Serâ
renovado anualmente, se nenhuma das partes contratantes o denunciar até
seis meses antes de sua expiração.
ARTIGO 10
Idiomas que fazem_ fé_
O presente Acordo é feito em duplo exemplar nos idiomas português,
alemão, dinamarquês, francês, inglês, italiano e neerlandês, cada um desses
textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo -da República Federativa do Brasil
For regeringen for den Foderative Republik Brasilien
Füdie Regierung der Foderativen Republik Brasilien
For the Government of the Federative Republic of Brazil
Pour le Gouvernernent de la RCpublique fédé~ative du Brésil
Per ii Governo della Repubblica federale dei Brasile
Voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilie
Ramiro Saraiva Guerreiro
Pelo Conselho das Comunidades Européias
For Radet for de europaeiske Faellesskaber
Fiir den Rat der Europaischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per i! Consiglio delle Comunità Europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Gaston Thom

Wilhe/m Haferkamp
ANEXO
COOPERAÇÃO NO DOMINIO DA COMERCIALIZAÇÃO
DA MANTEIGA DE CACAU E DO CAFlO SOLÚVEL
l. A comunidade, no quadro de sua oferta de preferências gerais depositadas na UNCT AD e segundo as modalidades decorrentes das conclusões
concertadaS D.o âmbito desta, suspenderã os direitos da Tarifa Aduaneira Co~
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mum referentes aos produtos abaixo especificados, originários dos países em
desenvolvimento, no nível indiCado em relação a cada um deles:
N•da Tarifa

Aduaneira
Comum
ex 1804

ex 21.02

Designaçdo de mercadorias
Manteiga de cacau. inclusiva a
gordura e o óleo de cacau:
-Manteiga de cacau
Ex tratos ou essências d,e café, de
chá ou mate; prepara~ões à base
desses extratos ou essências:
ex A. Extratos ou essêriciaSde
café; preparaçõeS à'base
desses ex tratos ou essências:
- café solúvel

Alfquotas

8%

9%

2. As importações preferencial~ de que trata o incíso rse farão- deritrO
dos limites de coritingentes tarifários comunitários cujos montantes, no ano
de 1974, foram de 21.600 toneladas p'ata a manteiga de cacau, correspondente
à posição CX.' 18.04, e de 18.750 toneladas para o café solúvel, correspondente
à subposição 21.02 ex A.
--- No tocante aos anos seguintes· ao primeiro ano de aplicação do Acordo,
o volume dos contigentes tarifários aCima indicados será aumentado cada
ano, no quadro do regime comunitário de preferências gerais, em função das
necessidades e das importações da Comunidade; o volume poderá ser modificado em função das vai"iaçõeS everituaís da lista dos p8.íSes beriefiCfãrios do
dito regime.
3. Se a Comunidade verificar que as iinpõrliiÇões de prodiafOs qUe se
beneficiam do regime pevisto rio inciSo I sC fizeni na Corri unidade em quantidades ou a preços que causem ou ameacem causar prejuízo grave aos produtores da Comunidade de produtos similares ou de produtos diretamente concorrentes ou criem uma situação desfavorável nos países associados, os direitos da Tarifa Aduaneira Coinum poderão ser parci'af ou integralmente restabelecidos para os produtos em causa no tocante aos países ou territórios dos
quais se origine e o prejuízo. Tais medidas poderão igualmente ser tomadas
no caso de prejuízo grave ou de ameaça de prejuízq grave limitado a uma só
região da Comunidade.
4. O Brasil tomarã todas as disposições apropriadas com vistas a evitar
que sua política de preços e outras condições de comercialização da manteiga
de cacau e do café solúvel possam perturbar o mercado interno da Comunidade ou suas correntes tradicionais de intercâmbio._
5. O Brasil estâ disposto, no quadro de cooperação comercial preVista
no Artigo 2 do Acordo, a proceder, no âmbito da Comissão Mista de Cooperação instaurada pelo Acordo, a um exame regular dos efeitos que sua política de preços de exportação da manteiga de cacau e do café solúvel poderia
causar no mercado da Comunidade.
6. CaSo se apresentem dificuldades na execução das disposições do presente Anexo, as duas partes entabularão discussões, no quadro da ComissãO
Mista de Cooperação, com vista a encontrar soluções mutuamente satisfatórias.
PROTOCOLO
RELATIVO Ã COOPERAÇÃO COMERCIAL E ECONÓMICA
ENTRE
A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA:SIL
E A COMUNIDADE EUROPll:IA DO CARVÃO E DO AÇO
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, de
uma parte, e
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPf:IAS, EM NOME
DA COMUNIDADE EUROPÉIA DO CARVÃO E DO AÇO, E
O GOVERNO DO REINO DA Bf:LGICA,
O GOVERNO DO REINO DA DINAMARCA,
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA,
O GOVERNO DA REPÚBLICA FRANCESA,
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA IRLANDA,
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ITÁLIA,
O GOVERNO DO GRÃO-DUCADO DO LUXEMBURGO,
O GOVERNO DO REINO DOS PAISES BAIXOS,
O GOVERNO DO REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E DA IRLANDA DO NORTE, de outra parte,
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CONVIERAM NO SEGUINTE:
ARTIGO I
Os artigos 1 a 5 do Acordo-Quadro de CoOperação entre a Comunidade
Econômica Européia e a República Federativa d_o Brasil, assinado em Bruxelas em 18 de setembro de 1980, aplicam~se igualmente aos domínios abrangi~
dos pelo Tratado que institui a Comunidade Européia do Carvão e do Aço.
ARTIGO 2
O presente Protocolo aplica-se, por um lado, aos territórios em que o
Tratado instituindo a Comunidade Européia do Carvão e do Aço é áplicãvel
e nas condições previstas pelo referido Tratado, e, por mitro, ao território da
República Federativa do Brasil.
ARTIGO 3
O presente Protocoló- entra em Vigor no primeirO dia do mês seguinte à
data na qual as partes contratantes notificaram-se do cumprimento dos procedimentos necessários para tal fim. Deixa de _ser aplicado no caso em que
seja denu-nciado o Acordo-Quãdro a que -s-e -refere o Artigo 1.
-ARTIGO 4
O presente ProtocÓJo é redigiâo em dois exeffiplares em língua portuguesa, alemã, dinarriarqiiesã, fni.ncesa, iriglesa, italiana e neerlandesa, cada um
desses textos fazendo igualmente fé.
Feito em Bruxelas, aos dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta.
Udfaerdiget i BfuXelles, den_ attende sep~e_mber _nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten september neunzehnhundertachtzig.
Done at Brussels on the eighteenth day of september in the year one
thousand nineJumdred and eighty.
Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre mil neuf cent quatreMvingt.
Fatto a Bruxeiies, addi' diciotto settembre millenovecentoottanta.Gedaan te Brussel, de achttiende september negentienhonderd tachtig.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil
For Det europaeiske Kul - og Stalfaellesskab
Für die Europaische Gemeinschaft filr Kohle und Stahl
For the European Coai and Steel CorÍlmunity
·
Pour la Communauté Européenne du charbon et de l'acier
Per la Comunità Europea dei Carbone e deli' Acciaio
VoOr de Ellropese dem~nschap voor Kolen en Staal
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Vo<lr de Regering van-het Koninkrijk Belgié Pa K?llgeriget D_anm_arks vegne
Filr die Regierulig d'er Bundesrepublik Deutschland
Pour le Gouvernemerit de la- Réptiblique française
For the GOVernmerit--Of Ireland
Per ii Governo della Repubblica italiana
Pour Je GoVernment du Grand-Dtichê de Luxenibõurg
Voo r de Regering van het K oninkrijk der N ederlanden
For the Governmente'"of the United Kingdom of Great Britain and
Northern lreland
BREVVEKSLING
VEDRORENDE SOTRANSPORT
BRIEFWECHSEL
UEBER DEN SEETRANSPORT
EXCHANGE OF LETTERS
ON SEA TRANSPORT
ECHANGE DE LETTRES
RELATÍF AUX TRANSPORTS MAIÜTIMES
SCAMBIO DI LETTERE
RELATIVO AI TRANSPORTI MARITTIMI
BRIEFWISSEUNG
BETREFFENDE HET VERVOER OVER ZEE
TROCA DE NOTAS
RELATIVA AOS TRANSPORTES MARITIMOS
Tenho a honra de confirmar-lhe o que se segue:
Levando em conta as preocupações manifestadas pela Comunidade Econômic'a Européia e· pefos EStados mem)Ji-Os quando da negociação do Acordo
entre o Brasil e a Coniunidade firmadO-nesta data, a respeito dos entraves ao
intercâmbio comercial que possam decorrer do funcionamento dos transportes marítimos, ficou cOrivenCionado que serão buscadas soluções mutuamente
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satisfatórias em matêria de transportes marítimos entre o Brasil e a Comunidade c os Estados membros.
Com tal objetivo, ficou igualmente convencionado que, desde a primeira
reunião da Comissão Mista, os problemas mencionados no primeiro parágrafo que possam afetar a expansão do intercâmbio comercial recíproco serão
examinados com vistas a assegurar um desenvolvimento harmonioso do intercâmbio.
Modtag, hz:., forsikringen om mio mest udmaerkede hojagtelse.
Genehmigen Sie. Herr Minister, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten
Hochachtung.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu alta considerazione.
Gelieve, Excellentie, de verzekering van mijo bijzondere hoogachting te
aanvaarden.
Queira aceitar, Senhor Ministro, a expressão- da minha mais alta consideração.
Pã vegne Radet for De europaeiske Faellesskaber
Im N amen des Rates der Europaischen Gemeninschaften
On bebalf of the Council of t_he European Communities
Au nom du Conseil des Commtinautés europêennes
A nome dei Consiglio delle Comunità Europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
Em nome do Conselho das Comunidades Europêias
Gaston Thorn
Wi/helm Haferkamp
Bruxelas, em 18 de setembro de 1980
Senhor Presidente,
Hr. Formand,
Herr Prasident!
Sir
Monsieur le Président,
Signor Presidente,
Mijnheer de Voorzitter,

Tenho a honra de confirmar-lhe o que se segue:
Levando em conta as preocupações manifestadas pela Comunidade Económica Européia e pelos Estados membros quando da negociação do Acordo
entre o Brasil e a Comunidade firmado nesta_ data, a respeito dos entraves ao
intercâmbio comercial que possam decorrer do funcionamento dos transportes marítimos, ficou convencionado que serão buscadas soluções mutuamente
satisfatórias em matéria de transportes marítimos entre o Brasil e a Comunidade e os Estados roem bras.
Com tal objetivo, ficou igualmente Convencionado que, desde a primeira
reunião da Coimissão Mista, os problemas mencionados no primeiro parágrafo que possam afetar a expansão do intercâmbio comercial recíproco serão examinados com vistas a assegurar um desenvolvimento harmonioso do
intercâmbio.
-Queira ~itar, Senhor Presidente, a expressão da minha mais alta consideração.
Modtag, hr. Formand,forsikringen on min mest udmaerkedehojagtelse.
Genehmigen Sie, Herr Prasident, den Ausdruck meiner ausgeze'l~...hnets
ten Hochachtung.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
Veuillez agrêer, Monsieur le President, l'assurance de ma plus haute considération.
Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu alta considerazione.
Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijo bijzondere
hoogachting te aanvaarden.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil
For regeringem for forbundsrepublikken Brasilien
FOr die Regierung der Foderativen Republik Brasilien
For the Government of the Federativo Republic of Brazil
Pour !e gouvernement de la République fedêrative du Brêsil
Per i! Governo della República federativa dei Brasile
Voor de Regering van de FederatieveRepublik Brazilie

Ramiro Saraiva Guerreiro

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos lermos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, I'
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1982
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.
Art. t• É aprovado 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.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de março de 1982. -Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

CONVENÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO MARINHA
POR ALIJAMENTO DE RESIDUOS. E
OUTRAS MATil:RIAS, 1972
AS PARTES CONTRATANTES DA PRESENTE CONVENÇÃO.
RECONHECENDO que o meio marinho e os organismos vivos que
mantém, são de importância vital para a humanidade e que a todos interessa
assegurar que seja administrado de modo a que não sejam prejudicados nem
sua qualidade nem seus recursos;
RECONHECENDO que a capacidade do mar de assimilar os resíduos e
tomâ-los inócuos, bem como suas possiblidades de regeneração de recursos
naturais não são ilimitadas;
RECONHECENDO que, de acordo com a Carta das Nações Unidas e
os princípios do direito soberano internacional, os Estados tem o direito de
explorar seus próprios recursos, segundo suas políticas com relação ao meio
ambiente, e a responsabilidade de assegurar que as atividades que se realizem
dentro de sua jurisdição ou sob seu controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora dos limites da jurisdição
nacional;

RECORDANDO a Resolução n• 2749 (XXV) da Assembléia Geral das
Nações Unidas sobre os princípios que regem o leito do mar, os fundos marinhos e o subsolo correspondente, fora dos limites da jurisdição nacional;
OBSERVANDO que a contaminação do mar tem sua origem em muitas
fontes~ tais como lançamentos e descargas através da atmosfera, rios, estuários, esgotos e tubulações, e que é importante que os Estados utilizem os
melhores meios possíveis para impedir a dita contaminação e que elaborem
produtos e procedimentos que diminuam a qUantidade de resíduos nocivos
que tenham de lançar;
CONVENCIDAS de que se pode e deve empreender sem demora uma
ação internacional para controlar a contaminação do mar pelo alijamento de
resíduos, mas que tal ação não deve excluir o estudo, o mais cedo possível, de
medidas destinadas a controlar outras fontes de contaminação do mar;
DESEJANDO melhorar a proteçiio do meio marinho, estimulando os
Estados com interesses comuns em determinadas zonas geogrãficas a que
façam acordos adequados para compelementar a presente Convenção;
CONCORDAM NO SEGUINTE:
Artigo I

As Partes Coiltratantes promoverão, individual e coletivamente, o controle efetivo de todas as fontes de contaminação do meio marinho e se com·
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prometem, especialmente, a adotar todas as medidas possíveis para impedir a
contaminação do mar pelo alijamento de resíduos e outras substâncias que
possam gerar perigos para a saúde humana, prejudicar os recursos biológicos
e a vida marinha, bem como danificar as condições ou interferir em outras
aplicações legítimas do mar.
Artigo II
As Partes contratantes adotarão, de acordo com o·disposto nos artigos
seguintes e segundo suas possibilidades científicas, técnicas e econômicas, me-didas eficazes, individual e coletivamente, para impedir a contaminação do
mar causada pelo alijamento, e harmonizarão suas políticas a respeito.
Artigo III
Para os fins da presente Convenção:
l.a) Por ualijaméntb" se entende:
i -todo despejo deliberado, no mar, de resíduos e outras substâncias
efetuado por embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no
mar;
i i - todo afundamento deliberado, no mar de embarcações, aeronaves,
plataformas ou outras construções no mar.
h) O "alijamento" não inclui:
i - -õ~âespejo no mar dC: resíduos e outras substâncias, que sejam acidentais, em operações normais de embarcações, aeronaves, plataformas e outras
construções no mar, e de seus equipamentos, ou que delas se derivem, exceto
os resíduos ou outras substâncias transportadas por ou para embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar, que operem com o propósito de eliminar as ditas substâncias ou que se derivem do ti-atameflto dos
citados resíduos ou outras substâncias nas ditas embarcações, aeronaVes, plataformas ou construções;
ii - a colocação de substâncias para fins diferentes do seu própriO despejo, sempre que a dita cOlocação não seja contrâria aos objetivos da presente
Convenção.
c) O despejo de resíduos ou outras substâncias diretamente derivadas de
prospecção, exploração e tratamentos afins dos recursos minerais do leito do
mar, fora da costa, ou com os mesmos relacionadas, não estará compreendido nas disposiçõeS da presente Convenção.
-2. Por "embarcações e aeronaves" se entendem os veiculas que se movem na água ou no mar, quaisquer que sejam seus tipos. Esta expressão inclui
os veiculas que se deslocam sobre um colchão de ar e os flutuantes, sejam ou
não autopropulsados.
3. Por "mar" se entendem todas as águas marinhas que não sejam águas interioreS dos Estados.
4. Por ..resíduos ou outras substânicas" se entendem os materiais e
substâncias de qualquer classe, forma ou natureza.
5. Por '•permissãá espeCial'' se entende uma permissão concedida especificamente pOr meio de solicitação prévia e de acordo com os Anexos-II e III.
6. Por "permissão geral" se entende uma permissão concedida previamente e de acordo com o Anexo III.
7. Por .. a Orgailiiação" se entende a organização designada pelas Par~
tes Contratantes de acordo com o Artigo XIV~2.
Artigo IV

l. De acordo com as disposições da presente Convenção, as Partes
Contratantes proibirão o alijamento de quaisquer resíduos ou outras substâncias em qualquer forma ou condição, cxceto nos casos a seguir especificados:
a) profbe-se o alijamento de resíduos ou outras substâncias enumeradas
no Anexo I;
b) o alijamento de resíduos ou outras substâncias enumeraçlas no Anexo
II requer uma permissão especial prévia; e
c) o alijamento de todos os demais resíduos ou substâncias requer uma
permissào geral prévia.
2. Toda permissão será concedida somente após uma consideração cuidadosa de todos os fatores que figuram no Anexo III, incluindo estudos prévios das características do local de lançamento, conforme estipulado nas
Seções B e C do citado Anexo.
·· · 3. Nada disposto na presente ConvençãO Pode ser interpretado no sentido de impedir que uma Parte proíba, no que lhe concerne, o alijaniento de
resíduos ou outras substâncias não mencionadas no Anexo L A Parte em
questão notificará tais medidas à OrganizaÇão.
Artigo V
1. As disposições do artigo IV não se aplicarão quando for necessário
salvaguardar a segurança da vida humana ou de embarcações, aeronaves,
plataformas e outras construções no mar, em casos de força maior devidos_ às
inclemências do tempo ou em qualquer outro caso que co.nstitua perigo para
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a vida humana ou uma real ameaça para as embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar, se o alijamento configurar o único
meio de se evitar a aMeaça e se existir toda probabilidade de que os danos
oriundos do dito alíjamenfo _venham a ser menores dO que os que de outro
modo ocorreriam. Tal alijamento será levado a cabo de forma que se reduza
ao mínimo a probabilidade de que venha a ocasionar danos a seres humanos
ou à vida marinha, e serã comunicado imediatamente à Organização.
2. Uma Parte Cgntratante poderá expedir urna permissão especial
cOmo exceção :do dispoSto no item 1, Parágrfo a, do Artigo IV, nos casos de
emergência -que provó-quem- riscos imrceitâveis para a saúde humana e desde
que não- se encontre- outra solução exqUível. Antes de expedí~la, a Parte farã
consultas a qualquer outro pafs ou países que possam vir a ser afetados, bem
-como à OrgailiZáÇão, a· qual, após CorisU1tar ãs- outi'as partes e as organiz_ações intei-n~ci~nlaiS que ji.iJgUej,eftln~nt~~ -recomend"ãrá à Pa_rfe,- sem demOra, de conformidàde Com o Arti8o XIV, os Procediniérlios mais adequa~
dos, que devam ser adotados. A Parte seguirã estas recomendações, dentro do
máxirrici de súas possibilidades, de acordo com o prazo dentro do qual deve
tomar as medidas e com a obrigação de evitar danos do meio marinho, informando à Organí:Z8.ção sobre as medidas adotadas. As Partes se comprometem
a ajudar-se mutuamente em tais situações.
3. Qualquer Parte poderá renunciar ao direito reconhecido no item 2
do presente Artigo no momento de ratificar a presente Convenção, ou de aderir a mesma, ou em qualquer outro momento ulterior.
Artigo VI
1. Cada Parte Contratante designará uma autoridade ou autoridades
apropriadas para:
a) expedir as permissões especiais, que· foram requeridas previamente,
para o alijamento de substâncias enumeradas no Anexo II e nas circunstâncias previstas no item 2· do Artigo V;
. h) expedir as permissões gerais, que forem requeridas previamente, para
o alijamento de todas as demais substâncias;
c) manter registras da natureza e das quantidades de todas as substâncias que se permita alijar, assim como do lo"cal data e método de alijamento; e
d) vigiar e controlar, individualmente ou em colaboração com outras
Partes e com as organizaÇões internacionais Compêterites, as condições dos
mares para os fins desta Convenção.
· 2.-- A autOrídade ou autoridades de uma Parte Contratante expedirão
permissões eSpeciais ou gerais, de corifõrniidade com o item 1, a respeito das
substâncias destinadas a serem alijadas:
a) que sejam transportadas em seus territórios;
b) que sejam transportadas em uma embarcação ou aeronave registrada
ou com bandeira de seu território, quãrido o transporte tenha lugar em territ6i-í0 de Um -EStado t]i.te não sejil Paite--desta -tOnvellção.
3. Na expedição de permissões especiais ou gerais, de acordo com os
parágrafos a e b do item f~ a autoridade ou autoridades apropriadas abservarão as disposições do Anexo III, assim como os critérios, medidas e requisitos
adicionais considerados pertinentes.
4. Cada Parte Contratante comunicarA à Orgari:ização e, quando for o
caso, às demais Partes, diretamente através de uma Secretaria estabelecida
com base em um acordo regional, a informação especificada nos parágrafos c
e d do item l e os critérios, medidas e requisitos adotados de conformidade
com o item 3. O procedimento a seguir e a natureza dos ditos informes serão
combinados pelas Partes mediante consulta.
Artigo VII

1. Cada Parte Contratante adotará as medidas necessãrias para a aplicação da presente Convenção a todas as:
a) embarcações e aeronaves matriculadas em seu território ou que arvorem seu pavilhão;
h) embarcações e aeronaves que transportem, em seus territórios ou em
suas águas territoriais, substâncias destinadas a serem alijadas; e
c) embarcações, aeronaves e plataformas fixas ou flutuantes em zonas
-sob s_u_a jurisdição, que se supõe dedicarem-se a operações de alijamento.
2. Cada Parte tomará em seu território as medidas apropriadas para
prevenir e punir condutas que constituam contravenções à presente Convenção.
3~ As Partes concordam em cooperar na elaboração de procedimentos
para efetiva aplicação da presente Convenção, particularmente em alto-mar,
inclusive procedimentos para informar sobre embarcações e aeronaves que
tenham sido observadas realizando alijamentoS transgressivos da Convenção.
4. _A presente Convenção não se aplicará às embarcações e aeronaves
que tenham direito à imunidade soberana, de acordo com o direito internacional. Não obstante, cada Parte assegurar-se-A, mediante adoção de medidas
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apropriadas, de que as embarcações e aeronaves de sua propriedade ou que
esteja explorando, operem de forma compatível com o objetivo e fins da presente Convenção e informará a Organização a respeito.
5. Nada do disposto na presente Convenção afetarã o direito de cada
Parte de adotar outras medidas, dentro dos princípios do direito internacional, para impedir o alijamento no mar.
Artigo VIII
Para alcançar os objetivos da presente Convenção, as Partes Contratantes· que tenham interesses comuns a proteger no ~cio marinho de uma determinada zona geográfica, esforçar-se-ão por concluir acordos, no plano regional, para prevenir a contaminação, especialmente por alijamento, tendo em
conta os aspectos característicos da região e de conformidade com a presente
Convenção. As Partes Contratantes da presente Convenção esforçar-se-ão
para atuar conforme os objetivos c disposições dos acordos regionais que lhes
forem notificados pela Organização. As Partes Contratantes procurarão cooperar com as Partes dos acordos regionais para elaboração de procedimentos
harmônicos a serem observados pelas Partes dos diversos convênios. Prcstarse-á atenção especial à cooperação na esfera da vigilância e controle, assim
como na da pesquisa científica.
Artigo IX
As partes Contratantes fomentarão, mediante colaboração dentro da
Organização e de outros organismos internacioriãis, o apoio que seja solicitado pelas Partes para:
a) treinamento do pessoal científico e técnico;
b) fornecimento de equipamento, instalações e serviços necessários para
a pesquisa, vigilância e controle; e
c) o despejo e tratamento dos resíduos e outras medidas para prevenir
ou minimizar a contaminação causada por alijamentos;
de preferência dentro dos países interessados, favorecendo assim o atendimento dos fins e objetivos da presente Convenção.
Artigo X
De acordo com os princípios do direito internacional relativOs à responsabilidade dos Estados pelos danos causados ao meio ambiente de outros Estados, ou a qualquer outra zona do meio ambiente, pelo alijamento de resi~
duos e outras substâncias__ de qualquer classe, as Partes Contratantes
comprometem-se a elaborar procedimentos para a determinação de responsabilidades e solução de controvérsias relacionadas com as operações de alijamento.
Artigo XI
As Partes Contratantes, em sua primeira reuriião·de consulta, considerarão os procedimentos para solução de controvérsias relativas à interpretação
e aplicação· da presente ConvenÇão.
Artigo XII
As Partes Contratantes corrlpron:ieteril--=Se a foMentar, dentfO dos competentes organismos especializados e de outros órgãos TilternacionaiS, ã adoção
de medidas para proteção do meio marinho contra a contaminação causada
por:
a) hidrocarburetos, incluindo o petróleo e seus resíduos;
b) outras substâncias nociVas ou perigo-sas, tiànsPortadas póYembai"cações para fins que não seja o alijamento;
c) resíduos perigosos produzidos durante operações de ambarcações, aeronaves, plataformas e outras estruturas construídas no mar pelo homem;
d) contaminadores radioativos de todas as procedências, hiclusive embarcações;
e) agentes de guerra químiCa- e biológica; e·
/) resíduos ou outras substâncias que _sej_3.:!11_ ~~_Q~egil_ência di~eta dç: ou
relacionados com prospecção, exploração e tratamCritos afinS~oTar80 da
costa, dos recursos mirtefafS 'do leito_ do mar.
As Partes também fomentarão, dentro do organismo íntefnadõõ.ál apropriado, a codificação de sinais -á Serem empregados pelas embarcações dedicadas ao alijãiriento.
Artigo XIII
Nada do disposto na presente ConvenÇão prejulgarã a codifiCação e o
desenvolvimento do direito do mar pela COilferênd3. das NaÇões_ Unidas
sobre o Direito do Mar, convocada conforme a Resolução 2.750 C (XXV) da
Assembléia Geral das Nações Unidas, nein,as reívüidicações e teses jurídicas,
presentes ou futuras, de qualquer Estado, no que diz respeito ao direito do
mar e à natureza e alcance da jurisdição dos Estados costeiros e dos Estados
de bandeira.
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As Partes Contratantes estão de acordo em Consultarem-se numa reunião a ser convocada pela Organização após a Conferência sobre o Direito do
Mar e, em todo caso, nunca após 1976, com o frm de definir o direito e ares·
ponsabilidade dos Estados costeiros de aplicar a Convenção numa zona adjacente a suas costas.
Artigo XIV
l-O Goverrio do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
como um dos depositórios, convocará uma reunião das Partes Contratantes,
o mais tardar, três meses após a entrada em vigor da presente Convenção,
para decidir sobre questões organizacionais.

2 - As Partes Contratantes designarão uma Organização adequada,
existente no momento em que se realizar a citada reunião, a fim de que se encarregue das funções de Secretaria referente à presente Convenção. Toda Parte da presente Convenção qU:e não seja membro dessa Organização farâ uma
contribuição aprOpriada aos gastoS-Cm que incorra a Organização no cumprimento de suas obrigações.
3 - As funções de Secretaria da Organização compreenderão:
a) convocar reuniões consultivas das Partes Contratantes, com freqilência de não menos de uma vez cada dois anos, e de reuniões especiais das Par. tes em qualquer momento em que dois terços das Partes as solicitem;
b) em consultas com as Partes Contratantes e as organizações internacionais apropriadas, preparar e ajudar na elaboração e aplicação dos procedimentos mencionados no item 4 do presCnte Artigo;
c) considerar as solicitações e o provimento de informação pelas Partes,
consultã-las e às organizações internacionais apropriadas, e fornecer-lhes recomendações a respeito de questões relacionadas com a presente Convenção,
porêm não abrangidas especificamente por ela; e
d) fazer chegar às Partes interessadas todas as notificações recebidas
pela Organização de acordo com os Artigos IV-3. V-1 e 2, VI-4, XV, XX e
XXI.
- ~ Antes da desiganação da Organização, tais funções serão executadas, a
medida que sejam necessárias, pe.lo.depositário que, para os presentes fins, serã o,.6ovemo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
4- Nas reuniões de consulta o_u nas reuniões especiais das Partes Contratantes;--estas manterão regularmente Sob revisão a aplicação da presente
Convenção e, inter-alia, poderão:
a) ievisar e adotar emendas à presente Convenção e seus anexos, de
acordo Com o Artigo XV;
-b) convi dar um organismo ou organismos científicos apropriados para
qlle-Colabofem coni-âS Partes oti com a OfgBtlíZação, em qualquer aspecto de
carãter científico ou técnico pertinente à presente Convenção, incluindo, em
particular, o conteúdo dos anexos;
c) receber e considerar os relatórios redigidos em consonância com o
item 4 do Artigo VI;
d) promover a colaboração com organizações internacionais e entre as
mesmas, interessadas na prevenção da contaminação do mar;
e) elaborar ou adotar, em consulta Com as organizações internacionais
apropri3dáS, as· prOCedimentos--mencionados no item 2 do Artigo V, incluindo os critérios bâsicos para determinãr Situ-aÇões excepcionais e de emergência, bem como procedimentos para consultas, assessoramento e descarga com
segurança de substâncias, em tais circunStâncias, incluindo a designação de
locais apropriados para o-alijamento; e fazer as recomendações pertinentes; e
_/J considerar qualquer outra medida qLie possa ser necessária.
5-- Na primeira reunião da consultua, as Partes Contratantes estabelecerão as normas de procedimento que sejam necessârias.
Artigo XV
I. a) Nas reuniõe_s das Partes Conlra(antes_oc!.:mYQcadas de acordo com
o Artigo XIV, poder-se-ão adotar emendas à presente C~mvenção por urna
maioria de dois terços dos presentes. As emendas entrarão em vigor, para as
Par_tes-cj_ue-ãS tenham aceito~- ses.Senta dia após a data em que dois terços das
Part~_ tenham depositado na Organiz~ção o_ instrumento de aceitação da
emenda. Posteriormente, a emenda eiltrará em vigor para qualquer outra
Parte trinta dias após ter depositado seu instrumento de aceitação da emenda
em questão.
b) A Organização informará todas a~ -~artes de quaisquer solicitações
que se façam para a convocação de uma reunião especial, com base no Artigo
XIV, e de quaisquer emendas adotadas nas reuniões das Partes, assim como a
data em que cada urna das citada-s emendas entrar em vigor para cada Parte.
2 - As emendas aos anexos ·estãrão baseadas em considerações científicas ou técnicas, Tais emendas, aprovadas por uma maioria de dois terços dos
presentes em uma reunião_convocada com base no Artigo XIV, entrarão em
vigor, para cada Parte Contratante imediatamente ao notificar sua aceitação
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à Organização, e para todas as outras Partes cem dias após serem aprovadas
pela reunião, exceto para aquelas que, antes de transcorridos os cem dias, tenham feito uma declaração de que naquele momento não poderiam aceitar a
emenda. As Partes deverão esforçar-se por manifestar, o mais cedo possível, à
Organização a sua acei_tação -de uma emenda~ ãpós sua aprovação em reunião. Qualquer Parte pode substituir a qualquer momento sua declaração
prévia de objeção por uma -de aceitação, com a qual a emenda anteriormente
objetada entrarã em vigor para ela.
3- Toda aceitação ou declaração de objeção com base neste artigo serâ
efetuada depositando-se um instrumento na Organização. A Organização notifica rã todas as Partes Contratantes do recebimento de tais instrumentos.
4 - Antes da designação da Organização, as funções de_Se_CrC?t~ria serão
exercfdas temporariamente pelo Governo do Reíno Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte, como um dos depositârios. da presente Convenção.
Artigo XVI

A presente Converição estarã aberta à assinatura de qUalquer Estado, em
Londres, Cidade do México, Moscou e Washington, de 29 de dezembro de
1972 até 31 de dezembro de 1973.
~
Artigo XVII
A presente Convenção esfarâ s1.,1jeita a ratificação. Os instrumentos de_
ratificação _serão-depositados junto aos Governos do México;- da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
do Norte e Estados Unidos da América.
Artigo XVIII

A partir de 31 de dezembro de 1973, a presente ConVenção'Cstarã aberta
à adesão de qualquer Estado. Os instrumentos de adesão -serão depositados
junto aos Governos do México, da União das Repúblicas_Socialistas Soviéticas, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Ii-Iancta do Norte e dos Estados Uni-_
dos da América.
Artigo XIX
I - A presente Convenção-entrarâ em vigor tr1htª dias após-a data ein
que tenha sido depositado o décimo quirito iristftim-erltõ de-tãtifü::açãõ Oü
adesão.
2- Para cada uma das Partes Contratantes que ratifiquem a Convenção
ou adiram à mesma após o depósito do décimo quinto instrumento de ratificação ou adesão, a CõnVcillÇãO entrará em vigor trinta dias após a data em
que a Parte depositou seu instrumento de ratificação ou de adesão.
Artigo XX
Os depositãrios íri.formarão as Partes Contratantes:
a) das assinaturas da presente Convenção e do depósito dos instrumen-

tos de ratificação, adesão ou denúncia, de conformidade com os Artigos XVI,
XVII, XV!ll e XXI; e
b) da data em que a presente Convenção entrar em vigor, de conformidade com o Artigo XIX.
Artigo XXI
QualqUer Parte Coi1trâtaitfe poderá denunCiar- a p-resente- COnVCrlçâo,
mediante notificaçãO p-or esCrito a Um dos depOsitários, com umá antecedência de seis meses. O depositário informará, sem àCmora, tOdas as Partes dessa
~
·
notificação.
Art~go

XXII

O origfrial da presente Convenção, cujos textos em Inglês, francês, russo
e espanhol são igualmente autênticos, serã depositado junto aos Governos
dos Estados Unidos da América, México, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os quais enviarão ·cópias autenticadas a todos os Estados.
Em testemunho do quê, os Plenipotenciários, abaixo assinados, devidamente autorizados pelo seus respectivos Governos, assínam a presente Convenção.
Feito em quatro vias, na Cidade do México, Londres, Moscou e
Washington, em 29 de dezembro de 1972.
ANEXO I
I - Compostos orgânicos halogenados.
2- Mercúrio e coril.postoS de mercúriO.
3 -Cádmio e compostos de cãdmio.
4 - Plásticos persistentes e demais materiais sintéticos persistentes, por
exemplo, redes e cabos que possam flutuar ou ficar efn suspensão no mar de
modo que venham a dificultar materialmente a pesca, a navegação ou outras
utilizações legítimas do mar.
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5 - Petróleo cru, óleo combustível, óleo diesel pesado, fluidos hidráulicos, lubrificantes e misturas que conteiih3.in tais óleos, embarcados para fins
de alijamento:
6- Resíduos e outras substâncias de alto nível radioativo que tenham
sido definidos pelo órgão internaCional competente, atualmente a Agência Internacional de Energia Atómica, cOiilo impróprios para serem lançados ao
mar, por motivos--de saúde pública, biOlógica ou outros.
7 - Substâncias de qualquer forma (por exemplo: sólidos, Uquidos e
semi-líquidos, gasosos ou viventes) produzidos para a guerra química e biológjca.
8 -Os parãgrafos precedentes do presente Anexo não serão aplicados
às substâncias que se transformem rapidamente, no mar, em substâncias inócuas mediante processos físicos, quí_mícoS ou biológicos com a condição de
que;
i -não dêem mau sabor à carne dos organismos marinhos comestíveis.
ii- não ponham em perigo a saúde do homem ou dos animais doméstiw
cos.
Se houver alguma dúvida sobre s_e uma substância é Inócua, a Parte deve
seguir o procC-dlmento cte consulta dísPosto nO-ArtigO-XIV.
9- O preserite Anex.-o não Se aplicará a resíduos ou outras substâncias,
por exemplo: a lama de águas residuais e entulhos de dragagens que contenham as substâncfas a que se fez referência hOS1teils f a 5 anteriores, como
vestígios de contaminantes.l<iís· resíduOs eStarão sujeitoS àS disposições dos
Anexos I! ou lll.
ANEXO II
As seguintes substânciaS e materiais que-requerem-especial atenção, são
enumerados para efeito do parágrafo a, item 1, do Artigo XI:
A. Resíduos que contenham quantidades consideráveis das seguintes
Sub-stâriCías:
·
- - - ----- ·
}
Afsêilio
Chumbo
- e seus comp. ostos
Cobre
Zinco
.
Compostos ár2;ânicoS de silíciO
Ci3nuretos - Fluoretos
Pesticidas e seus subprodutos não incluídos no Anexo I
B. Ao conceder permissões para o alijamento de grandes quantidades
de ãcidos e-ãfcalis, ter-se-â em conta a possível presença nesses resíduos das
sub~~~nci~ enumeraçias_ no parãgrafo A e das seguintes substâncias adicionais:
Berílio
}
Cromo
·e seus compostos
Níquel
Vanâdio
C. Os_containers, sucatas e outros resíduos volumosos que possam submergir até o fundo do mar, podendo dificultar a pesca ou a navegação.
- D. Os resíduos radio_ativos o_u outras substâncias radioativas não incluídas no Anexo I. Na emissão da permissão para alijamento destas substâncias, as Partes Contratantes devem ter em conta plenamente as recomendações do órgão internacional competente, atualmente a Agência Internacional de Energia Atôm1ca~
ANEXO lli
Éiilfe os fatores qUe deverâo ser examinados ao estabelecer critêrios que
regulem a concessão de permissões para o alijamento de substâncias no mar,
tendo em conta o item 2 c_:lo Artigo IY, deverão figurar os seguintes:
A- Caracter(sticas e Composição da substância:
I. Quantidade total e composição ínêdia da substância alijada (por
exemplo: por ano).
2. Forma, por exemplo; sólida, lodosa, líquida ou gasosa.
3. Propriedades: físicas (por exemplo: solubilidade e densidade), químicas e bioquímicas (por exemplo: demanda de oxigênio, nutrientes) e biológicas (por exemplo: presença de vírus, bactérias, fermentos, parasitos).
4. Toxidade.
5. Persistência: físiCa, química biológica.
6. Acumulação e biotransformação em materiais biOlógicas ou sedimentos.
7. Suscetibilidade ãs permutas físicas, químicas e bioquímicas c interação no meio aquâtícó com outros materiais orgânicos -ou inorgânicos dissolvidos.

e
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8.. Probalidade de que se produzam alterações ou outras permutas que
reduzam a possibilidade de comercialização dos recursos (pescados, moluscos

etc.).
B. Caracter[sticas di:J local de lançamento e método de depósito.
I. Localização (por exemplo: coordenadas da zona de lançamento,
profundidade e distância da costa), localização ehl relação a outras zonas
(por exemplo: áreas de lazer, de desova, de viveiros e pesca e de outros recursos exploráveis).
2. Taxa de eliminação por períodos específicos (por exemplo: quantidade por dia, por semana, por mês).
3. Métodos de embalagem e contenção, se os houver.
4. Diluição ihiCi8.1 conseguida pelo método de descarga prop-osto.
5. _Caracteristicãs-da dispersão (por exemplo: efeitos das correntes, marês e ventos sobre o deslocamento horizontal e a mistura vertical).
6~ Características da água (por exemplo: temperatura, pH, salinidade,
estratificação, índices de ox.igênio da contaminação-oxigênio- dissolvido

(00),-demanda quimica de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) - nifrogêrtio em forma orgânica e m"inefal, incluindo amoníaco,
substâncias em suspensão", Outros nutrieriteS e produtiVidade).
7. Características do fundo (p_or exemplo: topografia, características
· geoquímicas, geológicas e produtividade biológica).
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8. Existência e efeitos de outros alijamentos que tenham sido efetuados
na zona de alijamento (por exemplo: informações sobre conteúdo de metais
pesados e conteúdo de carbono orgânico).
9. Ao emitir uma pei"inissão para efetuar uma operação de alijainento,
as Partes Contratantes deverão levar em consideração se existe uma base
científiCa adequada, para determinar, como se expõe no presente Anexo, as
conseqUências de tal alijamento n.a dita zOna, levando-se em conta as variações sazol_!ais.
C. -Considerãçhes- e condiçõeS gerais.
I. Passiveis efeitos ~obre o lazer (por exemplo: a presença de material
flutuante ou encalhado, turVaÇão, maus Odores, descoloração e espumas).
2. Possíveis efeitos Sobre a vida marinha, piscícültur:i, cultura de moluscos, cardumes e zonas de pesca, colheita e cultivo de algas marinhas).
3. PossíveiS efeitos sobre outras utilizações do mar (por exemplo: de~
preciação da qualidade da ãgua para fins industriais, corrosão submarina das
estruturas, interferência de materiais flutuantes com as operações de navios,
interfetêncfa de"- depósitos d~ r~síduos objetoS sólidoS no fundo do mar com
a peSca ou a navegação, e proteção das zonas de importância especial para
fins científicas ou de conservação).
4. Disponibilidade prãtica de métodos alternativos de tratamento, despejo ou eliminação situados em terra, ou de tratamento para converter a ma~
téria em substâncias menos ·nocivas, para seu alijamento ·no mar.

e

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, I•
Vire-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1982
Aprova o texto do Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteira, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980.
Art. I• É aprovado o texto do Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteira, concluído entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de março de 1982. ...c Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAsn:: E A
REPÚBLICA
.
ARGENTINA SOBRE SANIDADE ANIMAL EM ÁREAS DEFRONTEIRA

d) irltercâmbio peimanente de informações epizootiológicas na região
fronteiriça, bem como de outras infoimações de intei'esse par:i o controle de
enfermidades.

Disposições Gerais
ARTIGO II

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República Argentina
Considerando o estabelecido no item 2, do Artigo II e no Artigo III, do
Convênio Interamericano de Sanidade Animal, firmado na cidade do Rfo de
janeiro, Brasil, em 18 de julho de 1967;
Considerando, ademais, as recomendações emanadas da IV Reunião Ordinária da Comissão Sul-Americana de Luta contra a Febre Aftosa - COSALFA, realizada nos dias 10 e 1I de fevereiro de-1977, na cidade do Rio de
Janeiro, Brasil, bem como as resoluções da X• Reunião Interamericana, em
nível miniSterial, para o controle da Febre Aftosa- RICAZ-10, realizada
nos dias 14 a 16 de março do mesmo ano, na cidade de Washington, Estados
Unidos da América;
Desejando chegar a um acordo mútuo pat-a -uni programa harmónico de
sanidade animal em áreas de fronteira;
Declarando que as obrigações recíprocas serão cumpridas dentro de um
espírito de cordial cooperação, acordam o seguinte:

Compromisso de adotar medidas tendentes a solucionar os problemas
que se apresentam na luta contra as enfermidades dos animais nas áreas fronteiriças, de acordo Com as seguintes providências:
a) constituiçãO de uma Comissão Mista Permanente BrasileiroArgentina de Sanidade Animal, que tenha o encargo da execução deste Acordo, _rep_r~entando e assessorando os respectivos Qovernos;
b) promoção de ajuda recíproca, quando sejam indispensáveis os controles da situação sanitária e sempre de comunl acordo entre as partes integrantes da ComisSão Mista permanente a que se refere o inciso anterior;
c) estabelecimento e manutenção de uma estratégia e coordenação permanente de medidas destinadas ao co-ntrole sanitário do trânsito de animais
em pé e de produtos derivados, na fronteira de ambos os países, em conformidade com a legislação vigente nos mesmos;
d) cooperação paralela no ajuste e revisão das normas sanitáriaS de cada
país, na medida em que seja necessário pa·ra o rriaior êxito-dos objetivos deste

Acordo;
Objetivos
ARTIGO I
O estabelecimento de uma ação coordenada da sanidade animal, em
áreas_ de fronteira, entre ambos os países mediante a adoção das medidas necessãrias para o melhor controle das enfermidades, através do intercâmbio
técnico e de informações, com Oase nos seguintes princfplos:
a) coordenação e cooperação nas ações para O combate às enfe"rmidad.eS
na região fronteiriça;
b) intercãmbio de colaboração técnica nos aspectos relacionadOs com o
controle de vacinas e produtos zooterápicos, diagnóstico, investigaçãO e qualquer outro aspecto de interesse afim;
c) intercãmbio de adestramento de técnicos;

e) sincronização das datas de vacinação e de qualquer outra atividade
considerada conveniente nas ãreas limítrofes deste Acordo;
f) pedido de colaboração de organismos nacionais e internacionais durante a execução deste Acordo, sempre de comum acordo entre as partes.

Disposições Específicas
ARTIGO III
Os Países Contratantes acordam denominar a Comissão a que se refere o
.. a ... Artigo II, Comissão Mista P"ermanente Brasileiro-Argentina de
Sanidade Animal, integrada da seguinte forma:
Secretário de Defesa Sanitária AÕ.it"!ial dO- Ministério da Agricultura do
Brasil, Diretor da Divisão" de profilaxia e_ Combate às Doenças da Secretaria
de Defesa Sanitária Animal (SDSA) do Ministério da Agricultura do Brasil;
inci~o
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Diretor-geral do Serviço Nacional de Sanidade Animal (SENASA) e DiretorGeral do Serviço de Lutas Sanitãrias (SELSA) da Secretaria de Estado da
Agricultura e Pecuâria da República Argentina.
ARTIGO IV
A Comissão Mista Permanente a que se refere o artigo anterior reunirse-ã, preferencialmente, nas regiões fronteiriças, ordinariamente uma vez por
ano e, extraordinariamente, tantas vezes quanto for necessário, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento e execução das atividades e atualizar as dire;_.
trizes pertinentes~
--ARTIGO V
Para alcançar os objetivos do presente Acordo, a Comissão Mista Permanente referida formulará um Plano de Ação, bem como procederá à designação de comissões técnicas regionais e à especificação das áreas de ação, em
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conformidade com o regulamento interno da Comissão" Mista a ser elaborado
de comum acordo entre seus membros.

Disposições Finais e Transitórias
ARTIGO VI
O presente Acordo vigorará pelo prazo de 3 (três) anos, contados a partir
da data da troca dos instrumentos de ratificação e prorrogáveis automaticamente por períodos igüais. Poderá ser rescindido a qualquer momento sempre que uma das Partes, com antecedência mínima de 6 (seis) meses, comunique à outra a sua intenção de denunciá-lo.
feito na cidade de Buenos Aires,-capital da República Argentina, aos dezessete dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta, em dois exemplares,
nos idiomas português e espanhol, ambos os textos igualmente válidos.
Pelo Governo da República Federativa do ~rasil: Ramiro Saraiva Guerreiro
Pelo Governo da República Argentina: Carlos W. Pastor.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso!, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, I•
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 12, De 1982
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.
Art. I• ~aprovado 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 !981.
Art. 2• Este Decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de março de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
SOBRE COOPERAÇÃO NO DOMlNIO DO TURISMO

ARTIGO V
As Partes Contratantes examinarão as possibilidades de exploração de
ações comuns no domíniO promocionãl, consideranCio prioritariamente as seguintes:
a) realização de Bolsas de Turismo periódicas, alternadamente em cada
um dos países, visando à divulgação da oferta turística de expressão luso~
brasileira;
b) atividades que possam ser desenvolvidas conjuntamente em acontecimentos internacionais de turismo;
c) formas de promoção conjunta em mercados externos.

Os Governos da República Federativa do Brasil e da República Portuguesa, doravante denominados Partes Contratantes;
Considerando os proFundos vínculos históricos e culturais que unem os
dois pafses;
Desejando ampliar, em benefício recíproco-; a cooperação entre-os dois
Estados no domínio do turismo;
Reconhecendo a crescente importância do turismo não apenas para a
economia dos Estados, mas também para o entendimento entre os povos;
No espírito das recomendações da ConFerência das Nações Unidas sobre
turismo e viagens internacionais, realizada em Roma, em setembro de 1963,
Acordam o seguinte:

As Partes Contratantes examinarão" a pOssibilidade de procederem à sistematização de matérias e métodos de ensino, bem como à equivalência de
cursos, na área do turismo dos dois países.

ARTIGO I
As Partes Contratantes adotarão, através dos seus órgãos oficiais de turismo, medidas tendentes ao incremento das correntes turísticas entre ambos
os países e à coordenação de procedimentos aplicáveis ã.o turiSmo intercontinental.

ARTIGO VII
A fim de estudar e propor medidas adequadas para a concretização do
presente Acordo, os órgãos de turismo das duas Partes efetuarão consultas,
através dos canais diplomáticos, e poderão, quando necessário, criar grupos
de trabalho para exame de assuntos de interesse mútuo.

ARTIGO II
As Partes Contratantes fomentarão e apoiarão, através dos organismos
oficiais de turismo e com base no benefício recíproco, a colaboração entre
empresas públicas e privadas, organizações e institUIÇões de dois Estados, no
campo do turismo.

ARTIGO VIII
Cada Parte Contratante notificará a outra do cumprimento das Formalidades requeridas pelo seu ordenamento jurídico para a aprovação do presente Acordo, o qual entrará em vigOr n-a data -da segunda notificação.

ARTIGO III
As Partes Contratantes procurarão facilitar e simplificar quanto possível
as formalidades aplicadas ao-ingresso de turistas de ambos Estados.

O presente Acordo terá vigência indefinida. Poderá ser denunciado, a
qualquer momento, mediante aviso, por escrito e por via diplomátrCa,-dC uma
Parte à outra. Neste caso, a denúncia surtirá efeito seis (6) meses após a data
de recebimento da notificação.
Em Fé do qUê,_ os-ab<i:i:~t.a-as~inados; devidamente autorizados para esse
fim, assinaram o presente Acordo.
Feito em Lisboa, aos 3 dias do mês de fevereiro de 81, em dois exemplares originais, no idioma português, sendo os dois textos igualmente autênticos.
- Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Portuguesa: André Gonçalves Pereira.

ARTIGO IV
As Partes Contratantes estudarão procedimentos no sentido de:
a) assistência mútua em campanhas de publicidade e promoção turísticas;
b) intercâmbio de informações sobre legislação, dados estatísticos e planejamento turísticos;
c) coordenação e promoção de programas visando ao incremento de fluxos turísticos para os dois países.

ARTIGO VI

ARTIGO IX
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1'
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 13, DE 1982
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica em Matéria Educacional, Científica e Técnica, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1981.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Técnica em Matéria Educacional, Científica e Técnica, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a
Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1982.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de março de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1' Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ACORDO DE COOPERAÇÃO Tll:CNICA EM MATll:RIA
EDUCACIONAL, CIENTIFICA E CULTURAL
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS
PARA A EDUCAÇÃO, A Cill:NCIA E A CULTURA
O Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominado
"o Governo"),

e
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (doravante denominada "UNESCO"),

Considerando que o Governo e a UNESCO sC proPõem a reformar seus
laços de cooperação com vistas a fornecer o desenvolvimento nos setores considerados prioritários pelo Governo,
Considerando que as experiências de cooperação técnica, nos últimos
anos, entre o Brasil e a UNESCO tiveram resultados animad_ores, tanto nos
planos nacional quanto regional e inter-regional.
Considerando que a cooeração entre o Brasil e a UNESCO trouxe. na
área educacional, um apoio importante para a reforma do ensino, particularmente no que diz respeito ao planejamento, -administração, promOção de estudos, aplicação de metodologias adequadas ao meio rural e às zonas suburbanas, e, na ãrea cultural, à cooperação para a conservação, preservação e
restauração do patrimônio cultural,
Considerando que ê necessãrio o_ fortalecimerito dos laços de cooperação, entre o Brasil e a UNESCO, para a cOnsolidação das atividades prioritárias em execução, e para a promoção das atuaÇões ciue favoreçam â inovação e a criatividade,
Considerando que o Governo e a UNESCO julgatri oj?oriuna uma contribuição especial com vistas à criação das condições necessárias à exte-risão
da cooperação do Brasil com outros países em desenvolvimento, nas áreas da
educação, da ciência e da cultura,
Acordam o seguinte:

ARTIGO I
Objetivos
Os objetivóS do presente Acordo de Cooperação sãO so seguintes:
a) prestar ao Ministério da Educação e Cultura cooperação para o desenvolvimento de atividades consideradas prioritárias pelo Governo, nas
áreas de sua competência e no âmbito das linha; de atuação estabelecidas pelos planos a médio prazo da UNESCO;
b) contribuir para o aperfeiçoamento" de pessoal técnico nas ãreas da
educação e da cultura;
c) contribuir para os estudos de desenvolvimento técnico do Ministério
da Educação e Cultura com vistas à realização de pesquisas, informações e
planejamento dos setores educacional e cultural;
d) reforçar e estreitar a cooperação entre o Brasil e a UNESCO nas
áreas técnicas no âmbito da competência- da ·organização;
e) desenvolver o intercâmbio de experiências e informação com os países
em desenvolvimento, em matéria educacional, científica e cultural.

ARTIGO III
Obrigações da UNESCO
1. Nos termos do presente Acordo, a UNESCO -colaborarã com o Ministério da Educação e Cultura (a seguir denominado .. o Ministério"Y com
vistas à realização de atividades consideradas como prioritárias pelo Governo, e que correspondam aos prindpios e linhas de atuação definidos tanto no
Plano a Médio Prazo da UNESCO para os anos 1977-1982, quanto nos programas aprovados pela Conferência Geral da UNESCO para os anos correspondentes.
2. Para atingir os objetivos previstos no artigo I, a UNESCO oferecerã
colaboração técnica e administrativa, inclusive a fornecida diretamente pela
Sede ou seus Escritórios Regionais na ainêrica Latina. A essa colaboração será acrescentada toda e qualquer contribuição (serviços de consultoria, intercâmbio de especialistas. bolsas etc.) suscetível de ser assegurada no âmbito
dos programas anuais aprovados pela UNESCO, e nos limites dos recursos
financeiros disponíveis.
3. Os serviços previstos no âmbito do presente Acordo serão fornecidos pela UNESCO__ conforme seus regulamentOs, normas e procedimentos,
resguardados os limites razoáveis que pOSsam vir a ser impostos por ciicuns-

tâncias independentes da vontade da UNESCO.
ARTIGO IV
Obrigações do Governo
1. O M-inistério serã o órgão nacional responsãvel pela execução, em
nome do Governo, do presente Acordo, em coordenação com o Ministério
das Relações Exteriores e a Secretaria de Planejamento da Presidência da Re-

pública.
2. Coin-vistas a atingir os obj"eitvõs enumerados no artigo I, o Ministério contribuirã com o apoiei administrativo e técnico necessários, nos limites dos recursos financeiros disponíveis. Tal contribuição será definida por
troca de cartas entre as duas Partes e de conformidade com prazos estabelecidos pelo Grupo Intersetorial de Coordenação.
3. O Ministério não pouparâ esforços para facilitar, junto aos órgãos
nacionais da administração federal, estadual e municipal, o desenvolvimento
das atividades previstas pelo presente Acordo e aprovadas pelo Grupo Intersetorial de Coordenação.

ARTIGO V
Executào do Acordo
a) Um Grupo Intersetorial de Coordenação (GIC) serâ constituído para
auxiliar a UNESCO e o GoveinO na CX.Ccução- do Acordo.
b) O Grupo Intersetorial de Coordenação terâ a seguinte composição.
- o Secretário-Geral do Ministério;
- o Chefe do Departamento de Cooperação Cultural, Científica e Tec-nológica do Ministério das Relações Exteriores;
- o Secretário de Cooperação Econômica e Técnica Internacional da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
- o Representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi-

co e Tecnológico (CNPq);
- o Representante do Conselho de Reitores das Universidades Brasileir as;

ARTIGO II

-

Atividades

o Representante do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultu-

ra (IBECC);

As atívidades que visem a atingir os objetivos mencionados açíma.serão
implementadas de acordo com os programas anuais a serem estabelecidos
pelo Grupo Intersetorial de Coodenação (GIC), previsto no artigO abaixo.

-v

- o Representante da UNESCO no Brasil.
Cada um dos membros poderá designar um suplente ou o assessor que
julgar necessário~
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c) O GJC reunir-se-â ordinariamente duas vezes ao ano; entretanto, caso
necessãrio, poderã se reunir, em sessão extraordinária, a pedido de seus
membros.
d) Urna vez por ano, o Grupo Intersetorial de Cooordenação aprovarã
o quadro dos recursos financeíros disponíveis, o calendário das despesas Correspondentes ao programa anual de cooperação e o relatório financeiro do
ano anterior.
e) Para a execução das atividades previstas no presente Acordo, um
Grupo Especial de Apoio Técnico (GSAT) funcionarâ ju~nto ao Grupo Intersetorial de Coordenação. O grupo especial terá a responsabilidade da implementação das decisões do Grupo IntCrsetorial de Coordenação e_da eTaboração do!5 relf!tórios semestrais, administrativos; técnicos e finanCeiros, referentes à execução do Acordo. O_ Secretário-Geral do Ministério da Educação
e Cultura, - 1·~ consulta ao Ministério das Relações Exteriores e à Secretaria
de Planej:l~w;;nto da Presidência da Repúbica, indicarã ·ao GIC os nomes dos
membros brasileit·os do GSAT.
Além disso, mediante parecer do GSAT, o GIC podera recorrer a grupos
de trabalho ad hoc, que julgar necessária para a elaboração de tarefas específicas decorrentes do presente Acordo.
t) No que se refere ao Governo, as atividades previstas no -presente
Acordo serão supervisionadas pelo Secretário-Geral do Ministério da Educação e Cultur-a.
No que se refere à UNESCO, as atividades previstas no pi'eS:enteAcordo
serão supervisionadas pelo Representante da UNESCO no Brasil.
ARTIGO VI
Relatórios
Em cada semestre, um relatório de atividades, cobrindo os seis meses anteriores, serâ elaborado e enviado pelo Grupo Intersetorial de Coordenação
ao Ministério e ao Diretor Geral da UNESCO.
ARTIGO VII
Disposições financeiras
I. A UNESCO contabilizarâ em conta separada todas as despesas relativas a serviços. As receitas e despesas relativas a serviços efetuados serão
contabilizadas para a UNESCO de acordo com seus regulamentos SQbre esse
assunto.
2. O Governo poderá solicitar esclarecimentos sobre qualquer das
rubricas de despesas que figure nas demonstrações da UNESCO. Os reajustamentos que sejam necessários serão incluídos nas demonstrações posteriores.
3. A UNESCO só empenharâ as despesas até o total das quantias ré<:ebidas.
4. Um relatório financeiro sobre as despesas efetuadas durante esses
períodos será estabelecido pela UNESCO; no que se refere a ela, de acordo
com as disposições de seu regulamento financeiro.
5. Ao expirar o presente Acordo, uma vez concluídos os serviços e liquidados todos os compromissos, a UNESCO enVfã.rã uma demonstração de
contas final ao Governo. Os compromissos em bens e serviços deverão ser liquidados no prazo de seis meses, conforme previsto -no artigo VIII, pa"rágrafo
3.
ARTIGO VIII
Entrada em vigor, modificações e duracão

1. O presente Acordo entrarã em vigor após a assinatura pela UNESCO e pelo Governo, e desde que cumpridos os pÚ>cedimentos legais internos
das duas Partes. Terá uma duração de quatro anos e será prorrogado por tácita recondução, salvo manifestação expressa de uma das Partes, de acordo
com as disposições do parágrafo 3 abaixo.
2. O preSente Acordo poderá ser modificado com o consentimento das
Partes.
3. O presente Acordo poderâ ser denunciado pela UNESCO ou pelo
Governo, mediante notificação escrita. A denúncia surtirá efeito seis meses
após o recebimento da notificação.
4. As Partes do presente Acordo aceitam as cláusulas e condições das
Disposições Gerais ari.exaS, que terão a mesma vigência e os mesmos efeitos
como se estivessem incorporadas ao presente Acordo.
5. As obrigações assum-idas pela UNESCO e pelo Governo, por força
do presente Acordo, permanecerão, ·após sua denúncia, na medida em que for
necessário, de acordo com o parágrafo 3 acima.
ARTIGO IX
Soluçio de controvérsias
Toda contravêrsia relativa à execução ou à interpretação deste Acordo
serâ, na falta de solução an1igável, submetida a um ârbitro escolhido de co-

mum acordo pela UNESCO e pelo Governo. Na falta de acordo sobre a escow
lha desse árbitro, a designação será feita pelo Presidente da Corte Internacional de Justiça, mediante simples petição que lhe seja apresentada pela parte
mais diligente, O árbitro decidirã sobre os custos do arbitramento, que poderão ser repãrtidos entre as Partes. Como o árbitro deve decidir em última instância, as Partes renunciam a todo recurso.
ARTIGO X
Disposições transitórias
A partir da entrada em vigor do presente Acordo e atê o início dos trabalhos do Grupo Intersetorial de Coordenação, os recursos especificados nas
clãusulas precedentes poderão ser âestinados à conta dos programas específicos.
Feito em Paris, aos 29 dias do mês de janeiro de 1981, em quatro exemplares em francês e português, todos os textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo_ da; RepúbliCa Feâerativa do Brasil: Rubem Ludwig.
Pela Orga!lização das Nações UQidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO): AmadouMahtar M'Bow.
ANEXO
DISPOSIÇÕES GERAIS
i. Serviços administrativos de apoio
O Governo compromete-se a fornecer, na medida necessária e adequada,
serviços administrativ-os de apoio, tais como serviços de secretaria, outros serviços de pessoal, locais para os escrit6ríos, material permanente de consumo
produzido no pafs, transportes internos, serviços de comunicações, facilidades e despesas médicas; o custo dessas obrigações ficarã a cargo do Governo e
não estarã incluído na verba expressamente prevista no plano de financiamento estabelecido pelas Partes no âmbito do presente Acordo.
2. Ações de indenização
O Governo deverá responder, a pedido da UNESCO, por qualquer pretensão formulada por terceiros contra a UNESCO, seus bens, seu pessoal ou
outras pessoas que prestem serviços na execução deste Acordo. Em caso de
reclamação, o Governo substituir-se-á à UNESCO, seus bens, seu pessoal e
às referidas pessoas e os isentará de qualquer responsabilidade resultante das
operações realizadas em virtude deste Acordo, salvo se a UNESCO e o Governo convierem em que a dita reclamação, ou a dita responsabilidade, resulta de uma negligência grave ou de erro voluntãrio desse pessoal ou dessas pessoas. Para os fins deste artigo, o pessoal da UNESCO não é cónsiderado
como terceiro nas reclamações fundadas na relação de trabalho.
3.. Privilégios e imunidades da UNESCO
No que concerne às questões relativas aos privilêgios e imunidades da
UNESCO e que decorram da execução deste Acordo, o Governo aplicará as
disposições da Convenção sobre os privilégios e imunidades das instituições
especializadas.
4. Responsabilidades diversas
- Contratação de consultores (quarido necessário)
A pedido do Governo, ou com seu prêvio acordo, a UNESCO contratará consultores aprovados pelo Governo e tomará as medidas cabíveis para
pagar:
- as despesas de viagem para -seu destino, a partir de seu lugar de lo-tação, bem como as diárias de manutenção pelo período passado fora de seu
local de residência normal, durante a vigência de seu contrato;
- os prêmios de seguro;
- a remuneração que lhes ê devida nos termos de cada contrato.
- Organizãção das atividades de formação (quando necessãrio)
A UNESCO examínarã programas de formação- apresentados pelo Governo;
O Governo, caso necessãrio, escolherá com o auxílio da UNESCO estãgíários convenientemente qualificados;
~ A UNESCO informarâ o Governo dos resultados do programa de formação.
.,;_Equipamento, material permanente e de consumo (quando necessário)
A UNESCO, a pedido do Governo,
- tomará providênciãs para a identificação, especificação e compra de
equipamento, de nlaterial permanente e de consumo;
- tomarã providências para o transporte, de seu ponto de origem até o
ponto de entrada no país, de todo o equipamento, material permanente e de
consumo acima mencionadoS;
- tomará providências relativas ao seguro, do ponto de origem até o local do projeto;
- pagará as faturas dos fabricantes e fornecedores.
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Por ocasião de seu recebimento no local do projeto, todo o equipamento,
material permanente e de consumo serâ considerado como transferido à propriedade do Governo, ou à pessoa jUrídica por este designada.
O GoveriiO, uriia veZ aprovada -a- ã.Quisição de equipamentos e material
necessários à implantação de determinado projeto,
- tomarâ todas as medidas exigidas para assegurar, às suas expensas, a
importação- e desembaraço alfandegário, o recebimento, a conservação e es-
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tocagem do equipamento e do material permanente e de consumo, do ponto
de entrada do país até o local do projeto;
- responsabilizar-sc-á, em seguida, pela sua proteção, conservação e seguro e, caso seja necessário, por sua instalação; niántagem e substituição.
- Subcontratacão
Em consulta com o Governo, a UNESCO negociará e firmará subcontr_atos de cujo pagamento serâ r~ponsãvel de acordo com as normas, regi..:
mentes e procedimentos da UNESCO.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, §I •, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1• V icePresidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 14, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1-880, de 27 de agosto de 1981, que "acrescenta parágrafo ao artigo 1•, do
Decreto-lei n• 1-798, de 24 de julho de 1980".
Artigo único.. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.880, de 27 de agosto de 1981, que" acrescenta parãgrafo ao artigo 1•, do Decreto-lei n• 1.798, de 24 de julho de 1980".
Senado Federal, 31 de março de 1982. -Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 30• SESSÃO, EM 31 DE MARÇO DE 1982
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPE!j)IENTE
1.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matêrias:
- Projetos de Decreto Legislativo n•s 21 c 22/81, 9/80; Projetos de
Lei da Câmara n•s 22 c 75/81, 13/79, 1/82, 56/81 e 25/78.
1.2.2 - Leitura de Projetos
--Projeto de Lei do Senado n• 35/82, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, que institui comissão para coibir o uso indevido do poder
cconômico ou da estrutura administratiVa no pi-Ocesso eleitoral.
-Projeto de Lei do Senado n• 36/82, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a apresentação de relatório ao Congresso
Nacional após a realização de visita a Pafs estrangeiro pelo Ministro das
Relações Exteriores.
1.2.3 - Comunicação
Do Sr. Senador Evandro Carreira, que passou a exercCr a Liderança
do Partido dos Trabalhadores a partir de 24-2-82.
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder- Denúncia de irregularidades administrativas que estariam ocorrendo no Governo do Estado de São Paulo, formulada pelo Deputado Vanderlei Macris, Líder do
PMDB na Assembléia Legislativa daquele Estado.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- 18• aniversãrio da Revolução de 31 de março de 1964.

SENADOR JORGE KALUME- Realizações dos Governos Revolucionários, por ocasião do transcurso do 189-aniversãrio da Revolução de
31 de março de 1964.
SENADOR DIRCEU CARDOSO -

Correspondência recebida do
Governador do Estado do Espírito Santo. a respeito de recente discurso
proferido por S. Ex'" no Senado. sobre a intervenção indevida de membros
do PDS na escolha do candidato do PMDB ao Governo daquele Estado.

SENADOR LUIZ VIANA -Artigo de autoria do Senador Jarbas
Passarinho, publicado no Jornal "Folha de S. Paulo", sobre os dezoito
anos da Revolução de 31 de março de 1964.
SENADOR JOSE LINS- Garantia dada pelo Governo na comercialização da safra do algodão. Necessidade da brevidade da apreciação,
pelo Senado, dos pedidos de empréstimos formulados por Estados e Municípios, a propósito de expedientes recebidos das partes interessadas.

1.2.5- Comunicações da Presidência
-Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 26/81 (n' 1.128, de
1979, na Casa de origem), por ter recebido parecer contrário, quanto ao
mérito, da comissão a que foi distribuído.
1.2.6 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 37/82, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece rito preferencial para a tramitação judicial
dos processos que menciona.
1.2.7- Comunicações
-De Srs. Senadores que se ausentarão do País.
1.2.8 -

Requerimentos

-Ni? 51/82, de autoría do Sr. Seiiador Luiz Viana, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo de autoria do Senador Jarbas
Passarinho publicado na uFolha de S. Paulo", de hoje.
- N• 52/82, de autoria do Sr. Senador Tancredo Neves, solicitando a
prorrogação por 120 (cento e vinte) dias do prazo concedido a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o funciOnamento do mercado financeiro do País. Aprovado.

1.2.9 - Comunicação da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados
- De substituições de membros em Comissão 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 n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de Direito Tributário, e dã outras providência-s. Apreciação sobrestada por falta de quorum
para votação do Requerimento ~ 47/82.
-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 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 n9 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força
Armada Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 352/78, de autoria do Senador Accio-

ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
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-Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson
CarneirO",- Que acrescenta dispositivos à Lei nO? 5.480, de lO de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 13• 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 n9 6.718, de 12 de novembro de
I 979. Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n9 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contâbil e dâ outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 35 de 1982.
1.4-DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR FRANCO MONTORO- Rebelião de presos da Casa de
Detenção, em São Paulo.

SENADOR HUGO RAMOS- Posse do Dr. Alfredo Buzaid .çpmo
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Necrológio do ex-deputado estadual Levy Neves.
SENADOR JOSE LINS- 18• aniversãrio da Revolução de 31 de
março de 1964.

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Perspectivas da Oposição,
particularmente do PMDB, a partir de novembro próximo.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Situação administrativa do
Rio de Janeiro, na parte relativa aos serviços públicos da capital do Estado.
SENADOR LÁZARO BARBOZA -Descumprimento de decisão
do STF concernente à nomeação de deputado estadual para a Prefeitura
de Anãpolis-GO.
- -
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2.2.3 - Requerimento

- N9 53/82, de autoria do Sr. Senador José Lins, de dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo n• 33/81 (n' 79/80, na Câmara dos Deputados), a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão Seguinte. Aprovado.
2.3. -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Cãmara n945, de 1980 (n• 1.761/79, na Casa de
origem), que regulamenta o exercício da profissão de supervisor educacional e dá outras providências. Aprovado, com emendas. À Comissão de Redação.
2.3.1- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
-Designação de Srs. Senadores como membros eventuais da Comissão de Redação.
2.3.2-0RDEM DO DIA (Continuação)
-Projeto de Lei da Câmara n• 65, de 1981 (n' 2.471/79, na Casa de
origem), que altera a redação do parâgrafo único do art. 17 da Lei n•
6.448, de II de outubro de 1977, que dispõe sobre a organização política e
administrativa dos municípios dos Territórios Federais, e dâ outras providências. Aprovado. Ã sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1981 (n•3.464/80, na Casa de
origem), que institui o "Dia Nacional de Combate ao Fumo", Discussão
encerrada, voltando às comissões competentes em virtude de recebimente
de emenda em plenãrio.
~ Projeto de Lei do Senado n• 122/81, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre amparo aos trabalhadores da borracha e dã
outras providências. Aprovado, em primeiro turno, com emenda. À Comissão de Redação.

de Março de 64.

2.4- MATERIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA
- - Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 45/80. Aprovada, nos termos do Requerimento n• 54/82. Â Cãmara
dos Deputados.

SENADOR GASTÃO MüLLER- Violência praticada contra o jornalista José Calixto de Alencar, de Cuiabã-MT.

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

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

RES

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Realizações da Revolução

2 - ATA DA 31• SESSÃO, EM 31 DE MARÇO DE 1982
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
- N• 34/82 (n' 102/82, na origem) restituindo autógrafos de projeto
de lei sancionãdo.

2.2.2- Pareceres
Referentes à seguinte matéria:
-Projeto de Decreto Legislativo n• 33/81.
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3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM .SESSOES ANTERIO..
.
-

-Do Sr. Senador Evelâsio Vieira, proferido na sessão de 24-3-82.
-Do-Sr. Senador José Lins, proferido na sessão de 26-3-82.
-Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 30-3-82.
-Do Sr. Senador José Lins, proferido na sessão de 30-3-82.
4 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
- N• 5, de 1982. (Republicação).
5-ATAS DE COMISSOES
6- MESA DIRETORA

7- LlDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS POLlTICOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 30• SESSÃO, EM 31 DE MARÇO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. CUNHA LIMA, JUTAHY MAGALHÃES E ALMIR PINTO.

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Alexandre
Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Luiz Viana~ _Dirceu Cardoso- Nelson Carneiro__: Itamar
Franco - Franco Montoro- Henrique Santillo- Evelãsio Vieira- Octâvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I •-Secretãrio procecerã à leitura do Expediente.

P. lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES_
PARECERES N•s 86-A e 87, DE 1982

Sobre o Projeto de Decreto Legl~tivo n• 21-19Sl\n• 89-B, de
1981-CD) que "aprova o texto do ACordo sobre Coó)iei'ação Econômica e Industrial entre o Governo da R~Pií61ica Federativa do Brasil e
o Governo da República Portuguesa, concluído em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981 ".
PARECER N• 86-A, DE 1982
Da Comissão de Relatões Exteriores

Relator: Senador Paulo Brossard
Vem ao exame da Comissão de Relações Exteriores o Acordo sobre
Cooperação Econômica: e Industrial celebrado pelo Governo brasileiro com o
Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro último.
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Nos seis artigos em que se distribuem suas cláusulas, ele visa a intensifi- car a cooperação econômíca- Ciltre ,os dois países, mantendo colno órgão de
consulta e coordenação a Comissão Econômica Luso-brasileiro criada pelo
Acordo de Comêrcio de 1966.
Para sua ratificação, o Acordo depende de autorização congressual e não
. vejo razões para que o Senado deixe de acompanhar o voto da Câmara dos
Deputados, favorável ao texto do Acordo em referência-.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1981.- Luiz Viana, PresidentePau/o Brossard, Relator- Roberto Saturitiito- Nelson Carneiro --Mauro
Benevides- Bernardino Viana- Amaral Peixoto----: Aloysio Chaves- Lourival Baptista.

PARECER No 87, DE 1982
Da Comissão de Economia

Relator: Senador Luiz Cavalcante
O presente Projeto de Decreto Legislativo aprova o texto do acordo
sobre cooperação económica e industrial firmado entre Brasil e Portugal.
Nos termos do art. II, as formas, modalidades e condições para cooperação no quadro do referido Acordo poderão incidir, entre outras, sobre as
seguintes atiVidades:
I) realização conjunta de estudos e projetas de desenvolvimento industrial, agrícola ou de outros setores;
2) construção de novas instalações industriais ou ampliação e modernização das existentes, e realizãção conjunta de projetas de exploração, aproveitamento e valorização de recursos naturais e· da transformação de
matérias-primas;
3) constituição de sociedades mistas, resPeitando a legislação dos dois
países, de produção, comercialização e finanCiamento, eápr!cialmente sob a
forma de ujoint-ventures";
4) conclusão de acordos interbancãrios e concessão de condições de créditos preferenciais, tendo em conta a legislação vigente nos dois países e os
respectivos compromissos iilternacionais, com vistas a- facilifar a irriPICmentação das ações previstaS no -acordo;
5) promoção, no âmbito de acordos específicos, das ações adequadas
para facilitar e desenvolver o trâfego marítimo e aéreo entre -os dois países;
6) participã.-ção em feiras, exposições e atividades similares que se realizem nos dois países;
7) colaboração entre os organismos oficiaiS Competentes em matéria de
turismo, com o objetivo de promover e intensificar as correntes turísticas entre os dois países, e
8) colaboração com vistas ao desenvolvimento de relações entre as empresas para a realização de estudos de viabilidade.
O acordo, que terâ vigência indefinida, teve seu texto aprovado na Câmara dos Deputados.
_ _____
_ ___ _
Do ponto de vista deste Órgão Técnico, o acordo, cujo texto é subrp.etido
a exame, oferece amplas vantagens mútuas, ainda mais quando se tem, como
objetiVo central, fortalecer os tradicionais laços de amizade que unem Brasil e
Portugal.
A intenSificação do trabalho conjunto, em termos de cooperação econômica e industrial, ê da maior utilidade para Portugal e Brasil.
Opinamos, por éonseguinte, pela aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 24 de março de 1982. -José Richa, Presidente Luiz Cavalcante, Relator- José Fragelli- Lenoir Vargas __::Alberto SilvaBernardino Viana - Benedito Ferreira
PARECERES Nos 88 E 89, DE 1982
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 22, de 1981 (no 93-B,
de 1981-CD) que "aprova o texto do Acordo para a Concessão de Privilégios e Imunidades à Secretaria do Comitê de Ação para o Estabe- ·
lecimento da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana RITLA, assinado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Sistema Latino-Americano SELA, em Caracas, a 3 de fevereiro de
1981".
PARECER No 88, DE 1982
Da Comissão de Relações Exteriores

Relator: Senador Aloysio Chaves
De acordo com o Artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo para a Concessão de Privilégios e Imuni~
dades à Secretaria do Comitê de Ação para o Estabelecimento da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (RITLA), assinado entre o GOver-
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no da República Federativa do Brasil e o Sistem;j Latino-Americano (SELA),
em Caracas, a 3 de fevereiro de 1981.
O instrumento em apreço, conforme a Exposição de Motivos, foi firmado pelo Brasil, Mêxico, Peru, Bolívia e Venezuela.
Na assinatura do Ato Cosntitutivo do referido Comitê por sugestão do
Brasil, a sua Sede é a cidade do Rio de Janeiro, onde jâ se realizou, em setembro de 1980, a Primeira Reunião Ordinária.
..Em 3 de fevereiro -wtiffio, foí assíõ.ado; Cm Caracas, um Acordo- com o
SELA, pelo qual o governo do_Brasil confere capacidade jurídica ao Comitê econcede imunidades e privilégios às autoridades e funcionários de sua secretaria."
O Acordo segue, em linhas gerais, documentos assinados por Governos
de outros países que abrigam Comitês de Ação do SELA. Foi elaborado pelos setores competentes do Itamaraty, ficando nele preservado o direito ao
país sede de vetar ã íildicação de nomes para cargos de direção.
Estão previstas- diferenciações de tratamento para funcionários brasileiros, no tocante a imunidades e privilégios, a exemplo da prâtica adotada em
relação ao pessoal das representações de outros organismos interilacíonais.
Eventuais divergências de intgerprCtitção serão submetidas a procedimentos a
ser estabelecido de comum acordo entre a SELA e o Governo brasileiro.
Este instrumento internacional visa a conceder aos membros e funcionârios· do RITLA, as facilidades necessárias para o melhor desempenho de
suas funções, abrangendo os direitos e obrigações de um modo geral.
Tendo em vista a importância, a oportunidade e a validade dos interesses
que objetivaram o presente Ato, esta Comissão- de Relações Exteriores é pela
aprovação do texto, na forma do Projeto de Decreto Legislativo sob exame.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1981.- Luiz Viana, Presidente
- Aloysio Chaves, Relator- José Richa- Aderbal Jurema- Moacyr Da/la
- Bernardino Viana - Leite Chaves - Loun·val Baptista.
PARECER No 89, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Dirceu Cardoso
De conformidade com o disposto !to artigo 44, inciso I, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submete à considefaçãO do Congresso Nacional o texto do AcordO para a Concessão de Privilégios e Imunidades à Secretaria do Comitê de Ação para o Estabelecimento da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (RITLA), assinado entre o Gover~
no da República Federativa do Brasil e o Sistema-LatinO Americano (SELA),
em Caracas, a 3 de fevereiro de 1981.
Acompanha a matéria Exposição de Motivos do Senhor Ministro de' Es~
tado das Relação Exteriores, onde salienta que "em 3 de fevereiro último, foi
assinado, em Caracas, um Acordo com o SELA, pelo qual o Governo na República Federativa do Bi-asil confere capacidade jurídica ao Comitê e concede
imunidades e privilêgíos às autoridades e funcionários de sua secretaria".
O Acordo segue, em linhas gerais, documeritso semelhantes assinados
por Governos de outros países que abrigam comitês de Ação do SELA.
Foi elaborado pelos setores competentes do Itamaraty, ficando nele preservado o direltó aO p3ís de vetar a indicação de nomes para cargos de direcão.
Estão previstas diferenciações de tratamento para funcionários brasileiros, no tocante a imunidades e privilégioS, a exemplo da prática adotada em
relação ao pessoal das representações de outros organismos internacionais.
Eventuais divergências de interpretação serão submetidas a procedimento a
ser estabelecido de comum acordo entre o SELA e o Governo brasileiro.
No exame aprofundado da matéria nada encontramos que fosse inconstitucional e injuridico.
Face ao exposto, somos pela aprovação do presente projeto de Decreto
Legisllativo n9 22, ~e 1981, nesta Comissão.
Sala das Comissões, 24 de marÇo de 1982.- Lenoir Vargas, Presidente,
em exercício - Dirceu Cardoso. Relator- José Fragelli- Raimundo Paren~
te - Aderbal Jurema - José Lins - Bernardino Viana - Almir Pinto.
PARECERES
Nos 90, 91, e 92, DE 1982
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo no 09, de 1980 (no 44-B de
1980, na Câmara dos Deputados) que "aprova o texto do Acordo
sobre o Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre o Governo da
República Federatil'a do Brasil e a Comunidade Econômica Européia,
em Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980".
PARECER No 90, DE 1982 - Preliminar
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Itamar Franco
Chega a esta Comissão, acomPanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre o
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Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Europêia, em Bruxelas, em 23
de janeiro de 1980.
Revela o Chanceler brasileiro, ao traçar o histórico das negociações que
levaram as partes Contratantes a firmar o ajuste Ora examinado, que os entendimentos preliminares se iniciaram em 10 de outubro de 1977, tendo·se estendido até o dia 19 de dezembro do mesmo ano, quando foi .. rubricado o
texto definitivo do acordo pelo Embaixador do Brasil junto às Comunidades
Européias e pelo representante das Comunidades Européias". Tendo em vista
não existirem, à epóca, .. os textos definitivos na línguas oficiais e em português", só foi possível proceder à "assinatura formal do Acordo" em 23 de janeiro de 1980.
Complementando sua exposição no que tange às origens do Ato Internacional, diz o Chanceler:

"O Acordo está em vigor, no entanto, em bases provisórias,
desde 19 de janeiro de 1978, sendo, nas circunstâncias atuaís do comêrcio mundial de têxteis, satisfatório para o Brasil o seu funcionamento".
Quando relatamos o Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1979, perante esta Comissão, cm voto que foi acompanhado pela unanimidade de
seus membros, manifestamos opinião no sentido de que todos os atos internacionais firmados em nome do Pafs devem ser submetidos à prévia aprovação
parlamentar a fun de que possam surtir os devidos efeitos legais.
Naquela oportunidade, fizemos alusão a parecer da lavra do eminente
internacionalista Haroldo Valadão, quando exercendo o cargo de Consultor
Geral da República, onde respondia a indagação do Itamaraty sobre a possibilidade do Governo "celebrar por sua própria autoridade" determinados
ajustes externos, independentemente de ~'referendum" Congressual.
O entendimento do festejado mestre está sintetiZado no segUinte trecho:
·~Não olharam os constituintes republicanos brasileiros a matéria ou a importância dos ajustes internacionais.
Quiseram subordinar o Executivo ao Legislativo em matéria de
política exterior, não permitindo assuma o Brasil quaisquer responsabilidades, na ordem internacional sem o consentimento do Congresso". (in Pareceres do Consultor geral da República-vol. IV
pãg.421 - Editor A. Coelho Branco F•, 1950.)
Não obstante os reiterados pronunciamentos dCsta Comissão, arrOlados
no citado parecer de minha lavra, bem como a opinião da Consultaria Geral
da República, no sentido de ser necessário observar os ditames constitucionais, parece existir um entendimento no Ministério das Relações Exteriores,
segundo o qual determinados atos internacionais-j:jàdem entrar em vigor para
o Brasil independentemente de prévia 8.provação pRrlamentar.
No caso presente, deu-se força jurídica vinculante, por mais de dois
anos, a um texto cuja versão oficíal em português sequer era conhecida.

Antes de adentrarmos o mérito dª matéria ora pre.sente; acreditªmos ser
indispensável realizar diligência junto aO Poder Executivo a firil de que informe:
I) Se existem atos internacionais firriiados em nome do País, aos quais
se dá vigência ou execução antes de aprovados pelo Congresso Nacional;
2) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa:
a) Quais os critérios adotados para determinar-os ãtOs que prescindem
de prévia aprovação parlamentar?
b) Qual o fundamento jurídico que justifica dito procedimento?
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1980.- Saldanha Derzi Presidente, em exerdcio Itamar Franco, Relator- Bernardino Viana- José Richa-

Aloysio Chaves- Nelson Carneiro, Aderbal Jurema- Luiz Fernando Freire.
PARECER N• 91, DE 1982
Da Comissão de Relações Exteriores

Relator: Senador João Calmon
Volta a esta Comissão, acompanhado da resposta o pedido de diligência
solicitado_ do pelo nobre Senador Itamar Franco, o Projeto de Decreto Legislativo n9 9, de 1980, que ..aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a Comunidade Económica Européia, em Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980".
Respondendo à pergunta .. Se existem atos internacionais firmados em
nome do País, aos quais se dá vigência ou execução antes de aprovados pelo
Congresso Nacional"- revela a Chancelaria brasileira em resposta ao pedido que "foi dada vigência aO Acordo com a CEE com base no disposto no §
29 do_Artigo 49 do Acordo s_obre o Comércio Internacional de Têxteis (Acor~
do Multifibras), concluído no âmbito do GATT a 20 de dezembro de 1973 (aprovado pelo Decreto Legislativo n9 80/74) cuja vigência inicial foi prorrogada até 31 de dezembro de 1981, pelo Protocolo de Prorrogação, de 14 de de-
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zembro de 1977 (aprovado pelo Decreto Legislativo n• 53/79), o qUal concede
aos países e organizações internacionais contratantes o direito de ·~concluir
a_cordos bilaterais em condições mutuamente aceitáveis a fim de, por um lado, elimimir riscoS teats-ae âesOrgai'iiZaçãO de mercado nos países importadores, e de desorganização do comércio de têxteis dos paises exportadores e, por
outro lado, de garantir a expansão e o desenvolvimento ordenado do comércio de têxteis e o tratamento eQUitativo dos países participantes.
O presente acordo nada mais visa que não seja o de se alcançar os objetivos enunciados, sendo por conseguinte um instru~ento complementar a outro já aprovado pelo Congresso Nacíoniil, prescindindo da sanção legislativa
para sua aplicação.
- b MiniSiúiõ-Cfa.S -ReTã-çOes -Exiério-fCs "entende não ser necessário submeter à sanção legislativa os a tos internácionais -quê são complementares a ou
em execução de outro anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional",
fundamentando-se em parecer dO Professor Haroldo Valadão, de 29 de outubro de 1968, quando _Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exteriroes (Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, n9 49 e 50, pãgina III).
Entende, ainda, aquele Ministério _·que .. a submissão do Acordo com a
Comunidade Económica Européia à apreciação legislativa deveu-se a que o
Acordo Multifibras tem sua vigência prevista para até o dia 31 de dezembro
de 1981, enquanto o instrumento Com a-CEE deve vigorar até 31 de dezembro
de 1982. Um acordo dessa importância que disciplina o comércio de têxteis
entre o Brasil e seu maior parceiro comerCial, não deveria ser mantido em vigor, pelo período de um ano, sem o referendum parlamentar".
Esta Comissão. mesmo respeitando a itltCligência e o conhecimento de
certos Consultores Jurídicos, entende que qualquêr alteração feita em um único e simples artigo de acordos, protocolos ou tratados já aprovados pelo
Congresso Nacional, necessária e constitucionalmente terâ que obter, para
sua validade, o respaldo do povo brasileiro, via Congresso Nacional.
Do ponto-de-vista da competênici desta comis~ão, opin~mos pela aproVãçãõ--do prisente p!ojeto, na foi-ma em que se encontra.
Sala das Comissõs, 3 de setembro de 1981. - Luiz Viana, Presidente João Calmon, Relator- Lourival Baptista- Luiz Fernando Freire- Leite

Chaves - Aloysio Chaves- José Richa -

Tancredo Neves.

PARECER No 92, DE 1982
Da Comissão de Economia

Relator: Senador Bernardino Viana
Pelo presente projeto de decreto legislativo é aprovado o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre o Governo da República Fed_erativa d9 Brasil e a Comunidade Económica Européia, na cidade
de Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980.
O ato internacional é submetido ao Congresso Nacional, em conformidade com o qüe dispõe o-art~-44.--I-, da C-o-nstituiçã-o Feàeral. Acompanha-o
exposição de motivos em que o Ministro das Relações Exteriores destaca as
negociações que se processam desde 1977, atendendo a pedido formulado
pela Comunidade Econômica Européia, e objetivando o comércio de produtos têxteis.
Em terrpos prá~icos, o Acofdo em_êxame e instrumento complementar a
outro, isto é, ao Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis (Acordo
Multifibras), concluído no âmbito do GATT, a 23 de dezembro de 1973 e
aprovado pelo Decreto Legislativo n9 80, de 1974.
O Acordo Multifibras teve sua vigência prorrogada até o dia 31 de dezembro de 1981, pelo Protocolo de Prorrogação, firmado a 14 de dezembro
de 1977 e que teve aprovação do Congresso Nacional, pelo Decreto Legislati·
vo no 53, de 1979.
Esse Protocolo de Prorrogação confere aos países e organizações internacionais contratantes o direito de .. concluir acordos bilaterais em condições
mutuamente aceitáveis a fim de, por um lado, eliminar os riscos reais de desorganização de mercadO- nos países importadores, e de desorganização do
comércio de têxteis dos países exportadores: por outro lado, visa a garantir a
expansão e o desenvolvimento ordenado_ do comércio de têxteis e o tratamento_ equitativo dos países participan~".
·
Verifica-se, portanto, que o ato internacional ora submetido a este órgão Técnico tem a finalidade precípua de substituir o Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis "(Acordo Multifibras) expirante a 31 de dezembro
de 1981.
O preâmbulo do Acordo ressalta o desejo de
-cooperação permanente entre as Partes, de maneira a propiciar toda a
segurança ao- comércio, o desenvolvímento ordenado e equitativo do comércio de produtos têxteis;
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-evitar os graves problemas econõmicos e sociais que presentemente
afetam a indústria têxtil, tanto nos países importadores quanto nos exportadores;
-eliminar os risCo_S real_S da perturbação do comêrcio comunitãrio e do
comércio de têxteis do Brasil.
Diante disso, o Brasil e CEE colocaram a gestão do comércio recíproco
de produtos têxteis sob as disposições do Acordo de Genebra e se comprometeram a não -iritroduzir restrições quantitativas.
As disposições acordadas abrangem o comércio de produtos têxteis de
algodão, lã e fibras sintétiCas origiilãrios do Brasil e constantes de lista em
que figuram fiO de algodão, teCidos da mesma fibra, tecidos de fibras sintéticas descontínuas, camisas, blusas, T -shirts, pulovers, roupa interior e artigos
similares; roupa de malha não elástica, sem borracha-de jersey, conjunto de
duas peças, cardigans, malha ou crochet não elâstica; calças e calções de tecido para homens e rapazes, senhoras, moças e crianças; luvas de malha não
elãstica; ternos de tecidos, blazers, casacos e capas de chuva; lenços e roupa
de cama; fios de fibras artificiais e de acrflico; pijama de malha, de algodão ou
de fibras têxteis siritéticas; saias, veludos, pelúcias, tecidos aveludados com
anéis; roupa de mesa, de toilette e cortinas; tapeçarias tecidas manualmente;
etiquetas, emblemas e semelhantes etc.
O Brasil concorda_ em limitar, para cada ano civil, as suas exportações
para a Comunidade, de produtos que estão relacionados no Anexo II e que
são sujCifo_s_ ao Sistema de duplo controle, conforme consta de Protoco.lo específico.
Todos os aspectos econômicos são enfocados pelo Acordo que, para o
Brasil, traz inegãveis benefícios.
Na Cfunara, a matéria riieieceu aprova·ção dos Úrgãos Têcnicos e do Ple-nário. E, nesta Casa, foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores.
Somos, portanto, pela provação do presente Projeto de Decreto Legislativ"o.
Sala das Comissões, 24 de março de 1982. ....., José Richa, Presidente Bernardino Viana. Relator - Benedito Ferreira - Alberto Silva -José Pragel/i- Lenoir Vargas.
PARECERES N•S 93 E 94, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 22, de 1981 (n' 1.517-B, de
1975, na Casa de origem) que "dispõe sobre licença motivada por Interesses particulares, dos empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho".
PARECER N• 93, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes
Retorna a esta Comissão o projeto que busca instituir licença Para tratar de interesse particulares por parte do empregado sujeito ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Quando tramitou nesta ComissãO, ·na data de 13 de agoSto do ano corrente, opinamos pela audiência do Poder ExecutiVo, em face das peculiaridades e repercussões na esfera dos encargos da Previdência Social.
Acolhida a preliminar suscitada, deparamo-nos, agora, com A viso n"'
379, subscrito pelo eminente Ministro da Previdência e Assistência Social,
Jair Soares, juntado aos autos, na forma regimental.
Pelo mencionado documento, devidamente sopesadas as razões nele expedidas, constatamos, igualmente, que a proposição vulnera a sistemática
tríplice de custeio da previdência, embora possa·o empreiaclo, nos termos da
Lei Orgânica da Previdência Socíal, cOntribuir em dobro, suprindo a aUsência
da contribuição patronal.
A verdade ê que não nos parece oportuna a instituiÇão da licença em
causa, ·nem mesmo pela pelas razões de isonomia aduzidas na Justificação do
projeto, porque os requisitos e o período aquisitivo de que triia O-EstatUtos
dos Funcionários Públicos Civis da União refogem totalmente dos previstos
na proposição.
Nessa linha de raciocínio, endossando as info!ritações prestadaS-Pe1o Ministérío da Previdência e AssiStência Social, manifestamo-nos contrariamente
ao projeto, Opinando pela sua rejeiçãO.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981.-- Rain1.undo Parente Presidente- Gabriel Hermes, Relator- José Frage/li -Almir Pinto- Aloysio
Chaves.

a

PARECER N• 94, DE 1982
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Raimundo Parente
Sob exame o Projeto de Lei da Câmara, de iniciativa do ilustre Deputado
Jorge Arbage, que dispõe sohre licença motivada por interesses particulares,
dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
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Ao ju~tHicar sua proposição sustenta o autor:
.. A Coúsolidação das Leis do Trabalho, ao contrãrio do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, não cogitou da possibilidade de concessão de licença sem vencimento aos empregados
sujeitOs ao seiJ re&fm.e de trabalho. Não sabemos os motivos que leva-r-ãnl Olegislador a não dispor sobre este importãnte instituto que
é ci da concessão de licença, devidamente justificada, sem vencimentos e para trato de interesses particulares. Com efeito, não são poucas as vezes em que o empregado, especialmente aquele portador de
capacitaçào têcnica mais elevada ou de nível superior, necesSita de
afastar-se da at1vtdade para buscar interesses particulares, mas que,
muitas vezes, tem vinculação direta com sua profissão, como por
exemplo, um curso de especialização, ó que, em última análise, vai
beneficiar no futuro a própria empresa ou repartição pública.
Esse salutar interesse demonstrado pelo empregado em
especializar-se não deve ser impedido pelo empregador ou repartição, vez que, como sabemos, resultarã sempre em enormes benefícios para o empregado individualmente, para o empregador como
empresa e para o país que necessita de cada vez mais capacitação
profissional. Entretanto, mesmo não se tratando de licença para especialização, nossa opinião ê de que não deve ser negada, pois além
de possibilitar ao empregado realizar seus objetivos particulares, a
empresa_ estará demonstrand_o uma abertura digna do capitalismo
moderno, até mesmo porque não lhe trará nenhum prejuíz-o econôrnico. ou_ frnancei!o-.
Doutra parte a presente proposição enc-ontra perfeito embasamento na analogia que buscamos no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, que, desde sua vigência, adota como norma a concessão de licença sem vencimentos para os servid_ores a ele
subordinados, com excelentes resultados para ambas as partes, serVidores e ServiçO Público."
-

Na Câmara dos_Deputados, a matêria tramitou pelas Comissões de
Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e de Economia, Indústria e Comércio, tendo sido aprovada, em Plenãrio, na Sessão de 30 de
março de 1981.
Analisado no Senado Federal pela Comissão de Legislação Social, esta
concluiu inicialmente pela audiência do Poder Executivo, que se manifestou
contrariamente à iniciativa, através do Aviso nv 379, do Ministro de Estado
da Previdência e Assistência Social. Em conclusão, a Comissão opinou pela
rejeição do projeto.
Sob o---aspecto financeíro- que nos cabe analisar- entendemos ser inconveniente a proposição, por quebrar a sistemática tríplice de custeio previdenciário, baseada nas contribuições de empregado, de empregador e da
União_ Federal.
A dispensa da contribuição patronal, constante do artigo 59 do projeto,
esbarra no artigo 165, item XVI, da Constituição, que determina a contribuição tripartite.
Ao atingir frontalmente o_ regime contributivo que custeia a Previdência
Social Brasileira, o projeto não prevê como ·suprir a'carência da contribuição
patronal.
Vale transcrever parte da precisa manifestação do Ministro Jair Soares,
nestes termos:
'-'"Vê-se que, embora dispense o recolhimento da contribuição a
cargo do empregador, o dispositivo transcrito deixa de fazer referência à contribuição individual do empregado, levando a crer que a
intenção seja a de mantê-Ia, com a finalidade de preservar a filiação
previdenciãria do trabalhador afastado.
Nesse aspecto, todavia, a proposiÇão vulnera a sistemãtica de
custeio da previdência, cuja base estã assente na participação tríp1i-ce do empregado, do empregador e da União, o que vem a tornã-la
constitucionamente inviãvel, circunstância, aliás, assinalada com
muita propriedade pelo ilustre Relator designado pela Comissão de
Legislação Social.
Ademais, não se pode deixar de considerar que o afastamento
da atividade e a ausência do salário do empregado, configuram a
suspensão do contrato de trabalho, ficando anulado, em conseqUência, o fato gerador da contribuição, podendo levar, após transcorridos os prazos previstos no artigo 89 da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto
de 1960, à perda da qualidade de segurado, salvo se, a seu exclusivo
interesse, o empregado passar a efetuar em dobro o recolhimento da
contribuição (artigo 99 do mesmo diploma legal), suprindo, dessa
forma, a ausência da parcela patronal."
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Nem mesmo as razões de isonomia mencionadas justificativa da proposição, com relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos, podem afasta'r a
improcedência da inicíativa se ·atentarmos aoS aspedoS relativos ao custeio
previdencíãrio.
- Por estas razões, manifestamo-nos pela rejeição do Proje~o de Lei da Câmara n' 22, de 1981.
Sala das Comissões, 25 de março de 1982- Gabriel Hermes, Presidente,
em exercício -Raimundo Parente, Relator- Bernardino Viana- Martins

Filho- Alfonso Camargo- Almir Pinto- José Lins- José Fragelli- José
Richa.
PARECER N• 95, DE 1982.
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
da Câmara n' 75, de 1981, que altera a redação do artigo 210 da Lei
n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo CtvU.
Relator: Senador Hugo Ramos
_
I. Cogita-se do Projeto de Lei, oriundo da Câmara dos Deputados, que
se propõe a alterar o procedimento adotado para o cumprimento das cartas
rogatórias, tornando,- inclusive, mais explícita 5: rCdação que o Código em vi.:.
gor deu ao dispOsitiVõ legal, cuja modificação se pretende, com especial referência ao acréscimo de um parâgrafo único, incxisterite na vigorante lei S:djetivo civil, que se destina a traçar o rito específico de cumprimento das cartas
rogatórias a expedirem-se para Países com os quais o Brasil não haja celebrado convenção, que fixe a maneira de cumpri~la:
.
"Art. 210. A carta rogatória obedecerá, quanto à admissibilidade c modo de cumprimento, ao disposto em convenção inte-rnacio-

nal.
Parágrafo único. Não havendo convenção, a carta rogatória,
depois de traduzida para o idioma do País cm que hâ de ser cumprida, serâ dire~ente encaminhada pelo juiz da causa ao _Ministério
das Relações Exteriores, que a rem·cterã ao seu destino, por via diplomátiCa, no prazo mãximo de 30 (trinta) dias, contados da data
do recebimento."
2. Nenhuma eiva de inconstitucionalidade se depara no Projeto sob exame. Compete à União Federal legislar sobre processo Civil (art. 89, XVII, le-tra ..b"), segundo o procedimento legislativo ordinário.
3. Trata-se, ademais disso, de proposição dotada de juridicidade e boa
têcnica legislativa, que, sem dúvida, contribui para o aperfeiçOamento do diploma processual civil:
a) porque distingue os proCedimentos a serem observados no cumprimento das cartas rogatórias ativas segundo haja ou não pacto internacional,
destinado a fixar-lhes o modo de cumprir;
b) porque confere explicitamente ao juiz da causa competência para enviar a carta rogatória ao Ministério das Relações Exteriores, que a encaminhará por via diplomática;
c) porque estabelece prazo (trinta dias) para remessa da carta rogatória
ao seu destino;
d) porque, de um modo geral, melhora significativamente o texto do vigente Código de Processo Civil, tornando-o mais claro e melhor, afeiçoado à
lingua pâtria.
4. Em virtude do exposto, opinamos no sentido da aprovação do Projeto, ora focalizado, porquanto satisfaz aos requisitos da constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente- Hugo Ramos, Relator- Raimundo Parente- Murilo Badaró- Bernar-

dino Viana- João Calmon- Moacyr Da/la-:- José_ Frqgelli- _Nelson Carneiro - OresteS Quércia.
PARECERES N•s 96 e 97, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara 11913, de 1979 (n' 4.907-C, de
1978, na Cãsa de origem), que "acresce:nta parágrafos ao artigo 20 e
dá nova redação ao artigo 586, ambos da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil)".
PARECER N• 96, DE 1982
Da Comissão de Constituição e J ustlça

Relator: Senador He/v(dio Nunes
A medida proposta tem por objetivo acrescentar parágrafos ao Art. 20 e
dar nova redação ao art. 586, ambos da Lei n• 5.869 (73 (Códigos de Processo
CiVil), com o fim de determinar, nos processos de execução, a cobrança de
honorários advocaticios.
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2. Inicíalrrlente, cumpre erif3ti:Zar a distínção ehtre o processo· cognitivo
e o de execução. No primeiro, da atividadejurisdicional, que prepara a base
da execução por meio da sentença condenatória. Quanto ao de execução (judicial e_ extraju.dicial) não hâ distinç_ão entre a forma, mas existe diferença no
que tange à extensão da defesa; na judfclãl valer-se-â o Executado do que dispõe o·art. 741 do CPC, enquanto na eXtrajudicial, além desta, qualquer alegação que seja lícito deduzir no processo de cognição (art. 745).
3. Sobre os embargos, a oposição do devedor tem a natureza de ação,
embora só_ possam ser opostos após o cre':f.or_ iniciar a execuç:ão. Portanto, é
um incidente no processo de execuçãO, onde o devedor ê o autor nos embargos e o credor o réu.
4. Quando o juiz determina a execução da sentença, passa esta a constituir um título judicial, uma vez que estâ reconhecido o direitO e cominadas as
sanções; no procediMento executório extrajudicial, o fundamento cstâ na certeza, liquidez e exigibilidade do título, segundo o conceito de direito civil art. 1.533, do CC.
5. Em ambos os processos impõe-se ao julgador arbitrar os honorârios
advocatícios ao devedor. Embora, na execução judicial, estesjâ estejam inclusos na sentença, na extrajudicial o juiz os fixará tendo em vista que os mesmos resultam de norma imperativa, isto é, de aCOrdo cOm a regra do art. 2q
do CPC. Aplicãvel é no caso o princípio da sucumbê:ncia, pois que é facultati~
vo o pedido, como se depreende do aresto a seguir transcrito:
"Honorários advocatícios - não -precisa haver pedido expresso para a condenção em honorários advocatícios. Art. 20 do CPC e
súmula 256 do STF." (lN D.J.U.- 234-75, pãg. 2.588, Ag. 62816
-MG.)
.. ·
.
.
6. Quanto à apr~iação dos Embargos, sendo uma·ação incidental destinada a atacar o título executivo, e intOcado este, a execução prosseguirá nos
próprios autos do processo principal, pois sendo eles (os Embargos), de carâter constitutivo,-são ÍfiíerCollexos-à execução. Decorre daí que não estâ obrigado o juiz, entre as coiDínaçõeS legais, ao arbitr-amento de honorários, senão
em feitos que exigiram -grãnde -esforçO-- do pr6fissiorial.
7. No particular, o Ministro Xavier de Albuquerque, em voto (vista)
no RE 80.754-GB, não considerou violação ao art. 64 do antigo CPC (atual
20), o negar honorários ao advogado do vencedor em Embargos, quando a·
sentença jã os tíxara de modo onerosO, Com base nO aft. 97, § 49, da Lei n9
4.215/63.
t o que está inSerto na emenda que transcrevo:

.. Honorários de advogad_o. Jã impostas no processo de conhecimento, a negativá de novos honorários relativos ao processo de
execução, por'havereln sidO iejeitàdos os emb'a.rgos do executado,
não importa negação de vigência aoart. 64 do C. Pr. Civil/1939.
Dissídio Jurisprudencial não caracterizado."

- 8. Depreende-se julgado transcrito que a sentença final, que julga a
execução, condenará a parte vencida ao pagamento de honorârios. Entretanto, cabe ao prudente arbítrio do juiz arbitrá-los no procedimento incidental,
valendo para tanto a regra do § 31' do artigo 20 do Código de Processo Civil,
uma vez que a decisão do STF não foi definitiva quahto à negativa de hono~
rários, mas atendeu a caso co_n_creto, em que identificou excesso de ônus ao
vencido.
9. Em que pese o interesse sobre a matéria, as indagações trazidas pela
doutrina têm sido respondidas nos tribunais, cumprindo notar que, até o presente, inexiste dissídio jurisprudencial a reclamar a palavra final da Suprema
Corte.
IO. Ademais, vale ainda dizer, as normas meramente explicativas invadiriam a atividade jurisdicional, tornando-a estática, quando na verdade deve
ser dinâmica, criadora.
II. Por fim, o aluai Código -de Processo Civil, adota o princípio do sucumbimento (art._ 20 do CPC). segundo o qual o vencido responde por custas
e honorários _advocatícios em benefícío do vencedor.
12. Constitucional e jurídico, o parecer, no mérito, é pela inconveniência do Projeto de Lei da Câmara- n9 13, de 1979.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1979.- Henrique de La Rocque, Presidente- Helvídio Nunes, Relator- Aloysio Cha1-·es- Bernardino VianaHugo Ramos- Cunha Lima- Nelson Carneiro- Almir Pinto- Raimundo
Parente.
PARECER N• 97, DÉ 1982
Da Comissão de Finantas

Relator: Senador ltJ artins Filho
- O Projeto de lei sob exame é de autoria do ilustre Deputado Célio Marques Fernandes e visa acrescentar parágrafos ao artigo 20, além de dar nova
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redação ao artigo 586, ambos da Lei n• 5.869, de li de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
Justificando sua proposição, afirma o aUtor:
"Desde a promulgação do Código de Processo Civil de 1973, a
doutrina e a jurisprudência têm enfrentado o problema da responsabilidade por honorários advocatícios e despesas judiciais no processo de execução.
O Código adotou indiscutivelmente o princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido responde por custas e honorários advocatícios em benefício do vencedor. O fundamento da condenação
é o fato objetivo da derrota; e a justificação do instituto está em que
a atuação do direito não deve representar urna diminuição patrimonial para a parte em cujo favor se efetiva.
Ocorre, porêm, que a previsão do art. 20 do Código de Processo Civil não abrange o prÕcesso de execução, uma vez que o seu §_39
se refere aos honorários, a serem fixados sobre o valor da_ condenação; e o seu § 49, incluindo as causas em que não houver condenação, alude, segundo a doutrina, à ação condenatória julgada improcedente e as ações_ declar_atóri_a e constitutiva. Ademais, o art.
586 _do Código de Processo Civil dispõ_e que a execução para
cobrança de créditQ fun_dar-_se-á, sempre, em título líquido,-certo e
exigível, no qual não se compreendem, à evidência, parcelas como
as custas processuais e os honorários pela execução.
A lacuna da lei tem dado margem às mais diversas posições.
Celso Neves (Comentários ao CPC, Fotence, volume VII, págs.
220/23) considera "descaminho" a orientação que alguns juízes vêm
dando à matéria, quando entendem que a citação para o processo de
execução deve envolver não só -a ordem para pagar o principal,
como também as custas e os honorários advocatfcios, cujo montante determinam ao despachar a inicial. A citação _deveria restringirse, segundo ele, ao pagamento da quantia enunciada no tftulo Uudi~
cial ou extrajudicial),
Diverge dessa posição Alcides Mendonça Lima (Comentários,
vol. VI, tomo I, págs. 322/25), o qual admite, na execução, o pedido
de juros, custas e honorários, condicionando, porém, seu atendimento à prévia condenação, mediante sentença do jufz da execução.
Silencia, contudo, quanto_ à hipótese de o réu, citado, atender à ordem judicial e satisfazer o pedido.
Calmon de Passos, considerando devidos os honorários, afirma cumprir ao juiz im:pô~los ao executado, podendo fazê-lo ao despachar a inicial, ou quando do pagamento _d_o _credor, ou ao decidir
os embargos do executado, se oferecidos (Da Responsabilidade por
Custãs- e Honorários de Advogado na Execução de Títulos Extrajudiciais, ln Revista de Processo, n9 3, julho/setembro, 1976, páginas
22/31):
- - -Celso Agrícola Barbi (Comentários, Forense, vol. I, tomo I,
páginas 199 /203) entende devidos os honorários pelo vencido ou
vencedor, seja ele o exeqilente ou o executado, somente quando a
execução se funde em título extrajudicial. Não quando a execução se
faz por sentença, salvo na hipótese de haver embargos.
Diante das divergênclas doutrináriaS, a jurisprudência
manifesta-se preponderantemente no sentido de serem os honorários e as custas devidos, divergindo, porém, quanto ao momento e
à forma de decisão, bem como quanto ao montante, quanto à sua
incidência na execução por sentença e quanto a seu cabimento
quando vencido o exeqíiente, ainda que sem embargos (cf. Revista
Brasileira de Direito Processual, vol. 7, 3~?trimestre, 1976, pág. 157).
~ necessário, pois, preencher a lacuna da lei, fixando por via
legislativa a norma a ser aplicada pelo juiz. Os honorários, na execução, são certamente devidos, sob pena de se infringlr o -princípio
constitucional da isonomia (V. Ada Pellegrini Grinover; Os Princípios Constitucionais e o Código de Processo Civil, Bushatskl, 1975,
pãgs. 68/72). Mas é preciso prever express-amenté a condenação,
bem como alterar a redação do art. 586, para que não se configure
. excesso de execução."
Na Câmara dos Deputados, a proposição colheu parecer favorável da
Comissão de ConstituiÇão e Justiça, tendo sido aprovado em Plenário na Sessão de 20 de março de 1979.
Tramitando no Senado Federal manifestou-se a Comissão de Constituiçã<f'e Justiça, considerando o projeto constitucional e jurídico, mas opinando no mérito pela inconveniência da proposição.
Trata-se de iniciativa que vem preencher lacuna observada na lei processual civil brasileira.

Abril de 1982

Adotado em nosso Código de Processo Civil o princípio da sucumbência, este foi descurado no tocante ao processo de execução, dando oportunidade a divergentes posicionamentos doutrinários e jurisprudenciaís, notadamente quanto ao momento, a forma e ao mOntante dos honorários advocatí' cios a serem fixados.
As modificações propostas incluem os parágrafos 59 e 69 ao artigo 20,
dando nova redação ao artigo 586 dft Código de Processo Civil, situando de
forma clara a matéria.
O projero é Cónip-ãtível com a sistemática adotada pelo Código, ampliando o alcance, os efeitos e a eficácia do jã acolhido princípio da sucumbência.
Sob o aspecto financeiro, competência regimental desta Comissão, os argumentos expedidos demonstram fiada existir em contrário ao projeto,
destaca-ndo-se ademais a sua procedência.
Ante as razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara n• 13, de 1979.
Sala das Comissões, 25 de março de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente
em exercício- Martins Filho, Relator - Tancredo Neves- Raimundo Parente- Affon_so Camçrgo- Almir Pinto -,José Lins_- José Fragelli- Bernardino Vianti - José Richa.
PARECERES N•S 98, 99, 100 e 101, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 1, de 1982 (n• 5.495-B,
1981, na origem) que "autoriza a criação de Municípios no Território
Federal de ROraima, e dá outras providências."
PARECER N• 98, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Raimundo Parente
!
O Projeto .s_ob exame, originário da Câmara dos deputados, de iniciativa
do Senhor Presid_ente Qa República, encaminhado com a Mensagem n~?
474/81, autoriza a criação de Municípios no Território Federal de Roraima.
2. Na Mensagem de enca~ínhamento, assinala o Senhor Ministro do
Interior as vantagens, a constitucionalidade, a legalidade e a ausência de inconvenientes da medida.
3. Tendo sido a Proposição apreciada pela douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmã._ra dos Deputados, que a considerou constitucional,
jurídica, de boa técnica legislativa, além de conveniente, resta-nos, tão~só, na
forma regimental, exaniinar-lhe o mérito.
4. --O Projeto se· impõe por si mesmo, bem fundamentado que estâ sob
todos os aspectos. Oportuno, no entanto, transcrever tópico das considerações do ilustre filho de Roraima, Deputado Júlio Martins, relator da matêriã ila- douta ComisSão de ConstituiÇão e Ju_stiça da outra Casa: ..... o veloz
crescimento da economia e da população do Território de Roraima impõe a
reorganização do espaço político territorial ... a redivisão política deve ser um
processo contínuo e uma preocupação sempre presente, acompanhando a
marcha do desenvolvimento e aproximando o mais possível os centros de decisões das comunidades a que estas se destinam."
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto por oportuno
e conveniente.
Sala das Cóinissões, 24 de março de 1982.- Lenoir Vargas. Presidente
-Raimundo Parente, Relator- Dirceu Cardoso, vencido- Almir PintoMurilo Badaró - Bernardino Viana- José Lins - Aderbal Jurema.
PARECER N• 99, DE 1982
Da Comissão de Munlciplos
Relator: Senador Raimundo Parente
O Projeto de lei, que vem a exame deste Órgão Técnico, cria os Municípios de Mucajaí, Alto Alegre, São João da Baliza, Bonfim, Normandia e São
Luiz (art. 19) no Território Federal de Roraima, independentemente de comprovação dos requisitos da Lei n9 6.448, de 11 de outubro de 1977.
A referida Lei n• 6.448/77 dispõe sobre a organização política e adminis·
trativa dos Municípios dos Territórios Federaís e, no art. 3~?, estabelece os seguintes requisitos mínimos para a criação de novas unidades municipais:
I -população estimada superior a 10.000 (dez mil) habitantes;
II -eleitorado não inferior a 10% (dez por cento) da população;
III -centro urbano com número de residências superior a 500 (quinhentas);
IV -receita tributária anual não inferior à menor quota do Fundo de
Participação dos Municípios, distribuída, no exercício anterior, a qualquer
outro Município do País.
Dessa forma, são dispensadas, pela proposição em estudo, as exigências
do elenco acima, tendo em vista que
a) Roraima passa por profundas transformações nos campos económicos, social e político;
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b) são grandes as potencialidades naturais e acentuado o fluxo migratório, o que torna insatisfatória a sua atual distr1bliíÇão espacial de apenas
dois Municípios: Caracaraí, cori1 133.603 quilômetros quadrados, e Boa Vista, a Capital, com 96.501 qulômetros quadrados.
c) tal divisão impossibilita à presença constante e necessária do Governador territorial, nos diferentes conglomerados humanos que surgem na região;
d) a criação das unidades municipais pretendidas permitirá a interiorização administativa;
e) os estudos realizados revelam que os novos Municípios terão condições excepcionais de desenvolvimento, em vista do potencial que apresentam, ainda mais quando as localidades que se tornarão sedes municipais jâ
possuem serviços de infra-estrutura urbana suficientes para atender às necessidades;

/) a não-comprovação dos requisitos exigidos pela Lei nt 6.448/77 decorre da dificuldade atual de proceder-se a levantamento estatístico e, ainda,
do caráter pioneiro que se atribui à criação dos Municípios indicados.
O presente projeto é submetido à deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do art. 51 da Constituição. E. oriundo, portanto, do Poder Executivo que, na forma do dispositivo referido, pode enviar projetas de lei sobre
qualquer matéria, com o prazo de quarenta e cinco dias em cada uma das Casas Legislativas.
Na Câmara dos Deputados, a matêria mereceu aprovaÇão nas Comissões e no Plenário.
Inegavelmente, a divisão territorial preconizada é de alta valia. O Território Federal de Roraima é a derradeira linha de expansão brasileira, em direção ao Norte. Ali vem sendo implantada uma obra pioneira -grandiosa,
mas, entre os percalços, estã a dificuldade de interiorização do processo adR
ministtatlvo: -As distâncias são enormes e os grupõS popUlacionais que vão
surgindo, um após outro, sofrem a carência da OrfCrliàção do Poder Público.
Assim, nenhum reparo cabe ao projeto: a competência é exclusiva do
Presidente da República, tendo em vista o art. 51 da Constituição, e o art. 5'i'
da Lei n• 6.448/77.
Resta salientar que, de acordo com o art. 6'i', da mesma Lei n9 6.448, a lei
de criação de Municípios nos Territórios Federais deve mencioiiar:
I - o nome, que será também o da sede;
2 - a comarca a que pertence;
3 - o ano de instalação;
4 - os limites territoriais;
5 -os_ distritos. se houver, com os respectivos limites territoria-is.
Verifica-se, portanto, que o nome é apontado no art. _19; a comarca é referida no art. 39; o ano de instalação (art. 29) será o _âa posse dos Vereadores a
serem eleitos em pleito a realizar-se em todo o País; os limites territoriais estão no art. 19, § 19. Nenhuma referência se faz a Distritos_, simplesmente porque inexistem.
É concedido ao Governador poderes para nomear, de imediato, os Prefeitos, que-terão autoridade para expedir atos necessârios _à instalação e à administração do Município; propor ao Conselho Territorial, com aprovação
do Governador do Território, a ·criação de tabela provisória de pessoal; nomear, dispensar e punir, na fo-rma da lei, o pessoal, necessário; solicitar recursos do Território Federal, c-om aprovação do Conselho Terrítoriãl; ci:lebrar
acordos, convênios e contratos para ·a execução d~ serviçOs e o firas municipais etc.
O projeto não omite a responsabifidide dos_ prefeit~s Jl~meados, que
prestarão contas ao Tríbunal_competente e terão subsídios fixados pelo Governador do Território.
A Amazônia, há muito reclama atenções do P~_der E'e-Qertll. -Área- irnensã,
tanto no território, quanto na potencialidade- e õa possibilidade que--oferece
ao Homem, tem sido encarada como área-problema, e, em função disso, es~
quecida ou temida, no tocante _à aplicação de recursos.
O presente projeto, cria!ldo novas unidades municipàis, tem no. seu bojo
imensa força impulsara de desenvolvimento. Ele pertriitlrá que a administração pública se faça presente em parcelas de território on!le o indivíduo precisã de ãpoio e de estimulo, quer dos serviços básicos de saneamento quanto
de educação, de tranporte, energia e de crédito.
Soin·os, portanto, pela aprovação -do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 30 de mar'ço de 1982. - Lomanto Júnior, Presidente
-Raimundo Parente- Relator- Lenoir Vargas- Luiz Fernando Freire-

Almir Pinto- Alberto Silva- Gastao Müller- Aderbal Jurema- Octávio
Cardoso.

PARECER N• 100, DE 1982
Da Comissão de Assuntos Regionais

Relator: Senador Gabriel Hermes
De iniciativa do Poder- Executivo, e já aprovado pelos órgãos Têcnicos e
Plenãrio da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que vem ao exame desta
Comissão, Cria, no Território Federal de Roraima, independentemente de
comprovação dos requisitos previstos na Lei n' 6.448, de 11 de outubro de
1977, os Municípios de Macajai, Alto Alegre, São João da Baliza, Bonfim,
Normândia e São Luiz.
Os limites da área de cada Município novo serão fixados em decreto do
Poder Executivo, e, apóS tal fixação, só a Lei poderá alterá-los.
A proposição focaliza todos os aspectos do problema. O Governador do
Territ~rioé autorizad9 a !_lOm~r, desde logo, o Pr~feito do Município, mas a
Circunscrição JudiCíãríã cOfitinuarâ sem alteraçãO, -até que lei especial disponha sobre o assunto.
No que diz respeito a esta Comissão, o projeto de lei é benéfico. O Território Federal de Roraima é considerado a derradeira fronteira de expansão
económica do País. Situa-se no extremo norte, em plena região amazônica, e
sua posição geográfica é de extraordinária importância, inclusive para a segu~
rança nacional.
De extraordinárias possibilidades econômicas, Roraima, no entanto, sofre as conseqüências da falta de transporte e de inúmeras outras dificuldades.
A criação de novos Municípios, inclusive,_ permitirá a interiorização administr~tiva. Mais recursos poderão ser canalizados para aquela área, hoje
desprovtda de condições capazes de impulsionar o desenvolvimento sócioeconômica~---

O proje-tO dispensa a comprovação-aos requisitos legais: Contudo, as lo~
calidad_es onde f~!lciO:narão ~s _se_~es ~o~ noyos MuniCípios dispõ_em de infra~ .
estrutura capaz de atefidú- às exiiêncías. - --Conforme assinala o Min"ísfro do Interior, em exposição de motivos pertinente à matéria, os MunfCípíos dC-qUe SCrão deSmCinbradãs as novas unidades nenhum prejuízo sofrerão. Pelo contrário,- a médio prazo, contarão com
benefícios, em termos de comércio.
Por seu turno, o aceleramento da economia na faixa de fronteiras é salutar para a região amazôníca e para o Brasil.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 30 de março de 1982. -Alberto Silva, PresidenteGabriel Hermes, Relator - Almir Pinto - Jasé_ Lins.
PARECER No 101, DE 1982
Da Comissão de FiDantas

Relator. Senador Bernardino Viana
Em exame o projeto de lei de iniciativa do Senhor Presidente, que autoriza a criação de Municípios no Território de Roraima, e dã outras providências.
A proposição é sUbmetida à deliberação do Congresso Nacional nos termos do artigo 51 da ConstituiçãO, acompanhada de Exposição-de Motivos do
S6nh?_~ ~inlstro -de- Est<iâo ~O Interior, §Ue d~~aca:
HO Território Federal de Roraima, última fronteira de expan~
são_ na direção norte do País, passa_ por profundas transformações
nos campos económico, soC-ial e político, em decorrência de suas potencialidades naturais e de acentuado fluxo migratório, o que torna
ínsatisfatória: a sua atual distribuição espacial, compreendendo,
apenas_, os M unicfpios de Boa Vista e Caracaraí, respectiVamente
com a~ extensas ârJOas de 96.501 e 133.603 km'.
Essa dblisão~já não- ateilde _convenientemente _às necessidades_
·- da ocupação territorial, tornando-se, por outro lado, impraticável a
preSenCã constante do Govt::rno do Território nos diversos conglomerados humailos que surgem naquela região.
Com a criaÇão__ dos quatro Municípios, ora pretendida, poderâ
o Go'(erno_de Roraimajrite.riorizar a a.d.ministração governamental,
criar_ distrito_s__e dar-lhes_con_dições de cuidar do_s seus próprios interesses, através de adequada administração, que será exercida de maneira mais raciciilal e eficaz.
Estudos realizados pelo_ Governo daquele Território indicam
q-ue as ãreas _de influência das localidades de Bonfim, São João da
Baliza, Alto Alegre e Mucajaí revelam· condições excepcionais de
desenvolvimento, em vista do potencial que apresentam.
Cumpre destacar, airida, que esses Distritos possuem uma
infra-estrutura de serViÇos e olit.r"OS equipamentos urbanos suficien~
tes ao atendimento das necessidades municipais, e a sua elevação à

822 Quinta-feira

{9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I)

condição de Municípíos nãO acarretará maiores custos a_dministrativos.
A não-comprovação dos requisitos estabelecidos na Lei n9
6.448, de II de outubro de 1977, decorre, de um lado, da dificuldade
atual de proceder-se aos levantamentos estatísticos necess-áriOs--em
áreas que se transformam rapidamente, pelo processo de ocupação
e, de outro, do carâter pioneiro que se atribui, no caso, à criação dos
Municípios, corno fator dinâmico do_ desenvolvimento local.
Devo informar que_o desmembramento proposto, nenhum prejuízo trará aos Municípi"os de origem, porquanto encontram-se dimensionados e organizados, de maneira a não sofrerem qualquer
impacto, quer do ponto de vista social, político ou econôrilico."
Na Câmara dos Deputados a matéria colheu pareceres favoráveis das
Comissões de Constituição e Justiça e do Interior, merecendo aprovação do
PlenáriO daquela Casa do Congresso Nacional na sessão de 10 de março de
1982.
Busca o projeto autorizar a criação -dos Mu_n__içípios de Mucajaf, Alto
Alegre, São João da Baliza, Bo_nfim, Normândia e São Luiz, cujOs limites de
suas áreas serão fixados em decreto do Poder ExecutiVo.--Sob o aspecto financeifó, Vale destacar que o § 29 do artigo 39 estabelece
que a receita tributária ou originária, arrecadada na área dos_ novos Municípios, serâ neles aplicada, para efeito da execução do plano anual de que trata
o inciso VI do§ l'i' do mesmo artigo.
São disciptinadas todas as ações adminsitrativas dos prefeitos dos novos
Municípios, fixando-lhes a competência e as propostas que devem encaminhar ao Conselho Territorial, ao qual devem inclusive prestar contas.
Prevê o artigo 49 que os subsídios dos prefeitos nomeados serão fixados
pelo Governador do Território Federal.
A Exposição de Motivos demonstra claram~nte as razões que lavaram o
Poder Executivo a pleitear do Congresso Nacional a necessãria autorização
legislativa para a ciração dos seis novos _Municípios em Roraima.
Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 30 de março de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente
em exercício---:' Bernardino Viana, Relator- Afartins Filho- Mauro Benevides- Roberto Saturnino --Otávio Car_doso.- Jos_é_~ins- LourivQ{_/Jpptista
- Alfonso Camargo.
PARECERES Nos 102 e 103, de 1982.
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'i' 56, de 1981 (n9 4.524-B, de
1977, na origem), que "dispõe sobre a gratuidade na expedição de documentos pelas repartições públicas, nos casos e condições que especi~
fica."
PARECER No 102, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Orestes Quércia
O Projeto sob exame, originário da Câmara dOs Deputados, assegura
gratuidade, e disciplina prazos de: urgência para a -sua liberação, na "'expedição, pelas repartições públicas e autarquias, de documentos destinados a
instruir processos para obtenção de benefício- previdenciârio, inscrição ou
matrícula em estabelecimento de ensino, e empréstimos ou financiamentos
rurais", que userâ feita sem nenhum ônus para os interessados".
Referida proposição foi formulada pelo ilustre Deputado Jorge Arbage
e, na Comissão de Finanças da Câmara, recebeu as emendas que o seu Plenãrio aprovou sem restrições. Essas emendas não foram examinadas pela Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa do Congresso e, por isso, o
Projeto verii. ·a este Órgão Técnico, jã que rtoss:a decisão, em tal hipótese, não é
dispensada pelo art. 100, no 28, III, letra b do Regimento Interno do Senado.
Às emendas da Comissão de Finanças da Câmara nã6 alteraram a substância do Projeto original, embora ·a- tornassem mais abrangente, o que teve
toda a procedência.
Respalda-se a proposiçâd, afinal, no§ 3_5 do art. 153 da Constituição Federal, que "assegura aos brasileiros e aos estrangéii"-os·residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à
propriedade", nos termos seguintes:
§ 35. A lei assegurará a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas, para defesa de direitos e esclarecimentos
de situações."

Em termos de constitucionalidade e de juridicidade~ portanto, o PLC n9
56/81 apresenta-se corretamente, o mesmo ocorrendo em relação à técnica-do
.seu texto.
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No mérito, igualmente, a inldativª" sob exame merec_e apoiamento.
__Isto posto, somos por sua aprovação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1981.- Aloysio Chaves, Presiden·
te - Oréstes Quércia, Relator ----: Raimundo Parente - Bernarrfino Viana Martins Filho --,-Moacyr Da/la- Hugo Ramos -_-JÇJsé Fragelli- Lenoir
Vargas - Murilo Badaró - João Calmon.

~--

PARECER No 103, DE 1982.
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador José Frage/li
Na forma regimental, vem a exame da Comissãõ de Finanças o Projeto
de Lei da Câmara que dispõe sobre a grati.Iidade na expedição de documentos
pdas repartiçõeS públicas. noS- casos e condições que- espécifica.
A proposição é de iniciativa -do eminente Deputado Jorge Arbage, que
destaca a evidente utilidade da medida que, além da gratuidade, busca promover total desburocratização no fornecimento de documentos pelas repartições públicas.
Na Câmara dos Deputados, o projeto tramitou pelas ComisSões de
ConstituiÇão e Justiça e de Finanças, onde obteve pareceres favoráveis, sendo
aprovado em Plenário na sessão-de 25 de maio de 1981.
Apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal,
esta manifestou-se favoravelmente ao projeto.
As emendas oferecidas para tornar o projeto mais abrangente, pela Co• missão de FinanÇas da Câmara _dos Deputados, têm toda a procedência e mereceram acolhida do Plen'ârio.
Sem dúvida, a expedição, pelas repartições públicas e autarquias, de documentos destinados a instruir processos para obtenção de beneficio previdenciário. inscrição ou_ma__trícula_e_ro_ escolas, e empréstimos ou financiamentos rurais, sem ônus para os interessados, é medida de amplo alcance.
Caberá. ao PodCr Executivo a regulamentação da Le~ no prazo de 60 (sessentã) çiias~ çie sua publicação.
_
A grªtuidade proposta promove~á o aceleramento das atividades mencionadas, com real proveito para o bem-comum.
Sob o aspecto financeiro que nos cabe analisar, nada vemos que se possa
opor ao projeto.
A vista do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de.Lej da Câmara no 56, de 1981.
~
~
~
Sala das Comissões, 25 de março-de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente
em exercício- José Fragelli, Relator--: Almir Pinto- Alfonso CamargoMartins Filho- Tancredo Neves- Raimundo Parente- Bernardino Viana
- José Richa.
PARECERES NOs 104, 105 E 106, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara no 25, de 1978 (no 1.626-B, de
1975, na Casa de origem), que "pennite a dedução do Imposto de
Renda de gastos com assistência médica, inclusive radiografias, exames de laboratório e cirurgias, no caso e condições que especifica".
PARECER No 104, DE 1982

. na CoDtiSSã<) de EcOnomia
Relator:

~enador

Augusto Fr:af!CO _

Chega a esta Comissão projeto de Lei da Câmara dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Jorge Arbage. que autoriza deduzir, na declaração
de rendas anual, quando_ o contribuinte for segurado da Previdência Social,
todos os gastos realizados particularmente com assistência médica e odontológica, incluindo radiografias, exames de laboratórios e cirurgias.
A Justificação da matéria esclarece, antes de tudo, que o Projeto não objetÍVa ser ·um estímulo, de vez que essa despesa pecuniária, sendo um desembolso antecipado, é Hum encargo acentuadamente maior do que a eventual
vantagem tributária daí resultante".
O objetíVo é .. dar condições de melhor desempenho à própria aSsistência
médica previdencíãfia", pela diminuição da "enorme carga de atendimentos
médico-setodais do INPS, podendo a Instituição dispor de maior tempo e
condições para um melhor atendimento aos que, sendo mais pobres e não pagando Imposto de Renda, ainda precisem continuar se servindo exclusivamente da sua assistência médica".
Cabe, de iníciO, ressaltar que a atuallegislação jâ permite deduzir da renda bruta do contribuinte despesas com médicos, dentistas e hospitalização,
até os limites da própria renda bruta, juntamente com os encargos de família.
Apenas a exceção, referída nõ parágrafo únicO do art. 71 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, refere-se a despesas com hospitalização e cuidados médicos e dentários, quando cobertas por apólice de seguro.
A inovação constante do Projeto é a que inclui gastos com radiografias e
exames _de laboratório como dispêndios dedutíveis. No entanto, é bom que se
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observe, tais gastos são admitidos quando efetuados durante a hospitalização, quer dizer, desde que incluídos nas despesas realizadas durante o internamento do paciente.
Ademais, é irripõrtan-te observar que a sistemática do Imposto sobre a
Renda tem recebido um tratamento eminentemente social, em que sobressai o
critêrio da progressividade: quanto menor a renda menor o tributo a pagar,
não sendo alcançados pelo imposto aqueles situados abaixo de um nível determinado.
Ante o exposto, considerando que o objetivo da proposição já estâ atendido na legislação ora vigente, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n~ 25, de 1978.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1978.- Vasconcelos Torres, Presidente em exercíciO --Augusto Franco, Relator- Milton Cabral- Murilo Paraiso - Jarbas Passarinho - Roberto Saturnino -- Otair Hecker.

PARECER N• 105, DE 1982
Relator: Senador Roberto Saturnino
Oriundo da Câmara dos Deputados, o presente Projeto de Lei propõe
que o contribuinte do imposto sobre a renda, segurado da Previdência Social,
possa deduzir, em sua declaração de rendimentos, todos os gastos, que efetuar, particularmente com assistência médica e odontológica, inclusive radiografias, exames de laboratório e cirurgias.
2. Justifica-se a medida pelo fato de a assistência mêdica previdenciária
nem sempre atender, com a presteza e eficiência necessárias, aos segurados
que, não obstante esta condição, têm meios de custear, particularmente, tratamentos m~dicos e odontológicos, cirurgias e exames em geral.
Por isso que tais gastos devem ser dedutiveis do imposto sobre a renda.
3. Sem dúvida, a proposição é meritória. sobretudo pelos fins sociais a
que visa. Porém, ~de assinalar-se que algumas das deduções propostas jâ estão previstas na legislação específica.
A propósito, costuma-se mencionar - e isto, aliâs, consta da legislação
anexa ao próprio Projeto - o art. 71 do atual regulamento do imposto sobre
a renda. Mas, devemos recordar que regulamento é: ato legislativo secundário, adstrito à Lei. Com esta observação queremos dizer que nunca admitimos rejeitar um Projeto de Lei pelo fato de a matéria proposta jil constar de
um Decreto, por exemplo, ou outras normas secundárias. Ao contrârio, pensamos que, se determinada mat~ria encontra-se disciplinada cm Regulamento, de duas uma: ou ela está prevista em Lei anterior e, nesse caso, o Regulamento enquadra-se perfeitamente rios limites de sua função regulamentadora
específica; ou a matéria disciplinada cm Regulamento não está prevista cm
Lei anteriOr, hipótese cm que, com maior razão, deverá constar de Lei, sob
pena de o Regulamento extrapolar de sua função específica, que é a de executar fielmente as leis, segundo dispõe o art. 81, item III, da Constituição.
Daí porque não aceitamos o ponto de vista daqueles que rejeitam um
Projeto de Lei, considerando a matéria proposta já prevista em Regulamento,
Portaria, A viso Ministerial, etc ...
T odávia, no caso ora examinado, como dissemos, algumas das deduções
propostas já estão devidamente estabelecidas em lei.
Assim é que as despesas particulares com médicos c dentistas podem ser
abatidas da renda bruta, nos termos do art. 2~ da Lei n9 154, de 25 de novembro de 1947, que acrescentou a alíneafao art, 20 do Decreto-lei n' 5.844,
de 23 de setembro de 1943. No te-se que nestas despesas estão incluídas, evidentemente, as realizadas com cirurgias.
Nessa ordem de idéias, o Projeto não prevê, mas a Lei n'i' 3.470, de 28 de
novembro de 1958, determina que sejam abatidas as despesas de hospitali-~
zação.
Note-se que a legislação aqui referida não faz qualquer discriminação de
qualificação do contribuinte para que se efetive o abatimento. Quer dizer,
tanto faz que o contribuinte seja segurado ou não da previdência, ele sempre
tcrã direito ao abatimento dessas despesas, desde que comprovadas. A única
ressalva feita a esse direito é a prevista no§ 49, do art. 99, da Lei n9 4.506, de
30 de novembro de 1964, cjue veda o abatimento das referidas despesas, quando cobertas por apólice de seguro. f: bastante lógica a ressalva, pois se a despesa já foi coberta pelo seguro, não se justifica que o contribuinte queira abater uma despesa que não realizou.
E precisamente em relação a esse aspecto o Projeto comete uma injustiça. Se de um lado a medida proposta ê altamente benéfica ao contribuinte,
de outra parte sua aplicação estâ restrita a uma determinada classe, digamos
assim, de contribuintes: os segurados da previdência social.
Ora, por que apenas esses contribuintes devem ser benefiCiados? Nesse
ponto, portanto, o Projeto é incompleto.
Entretanto, quanto às medidas propostas, propriamente, embora algu~
mas já estejam disciplinadas na legislação pertinente, como vimos, aquelas
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outras. relativas a despesas com radiografias e exames de laboratório, não
dão direito a abatimento. Apenas quando se tratar de hospitalização, as despesas com tais exames poderão ser abatidas, porque se incluem nas de hospitalização.
~. de fato, incompreensível que a legislação não autorize expressamente
o abatimento dessas despesas. Se considerarmos que os exames laboratoriais
e radiogrâficos são executados por médicos, ou, no minimo, sob sua responsabilidade e supervisão profissional, certamente que poderemos dar ampla interpretação ao dispositivo que prevê o abatimento das despesas com médicos.
Mas, parece que esta não é a interpretação da Receita, dai porque hâ de se
dispor expressamente em lei sobre tais abatimentos. Ainda que os referidos
exames não fossem realizados por médicos, seriam com certeza despesas adi·
cionais do próprio tratamento médico.
Portanto, quanto a esse aspecto, o Projeto é louvâvel e merece aprovação.
4. Hã ainda, um equívoco de ordem técnica na proposição.
Dispõe seu art. 19 que "são dcdutiveis da renda liquida ... todos osgastos ... ", etc... Na verdade, a sistemâtica do Imposto de Renda - pessoa fisica
prevê que a base de câlculo do tributo é a renda líquida, correspondente ao
montante líquido dos rendimentos brutos do contribuinte, feitas as deduções
cedulares e calculados _os abatimentos da renda bruta. Por outras palavras, do
total do rendimento bruto de todas as cédulas são feitas as deduções ·cedulares, cuja diferença constitui a renda bru~a. O valor dessa renda bruta menos o
total dos abatimentos permitidos é a renda líquida, sobre a qual incide o perM
centual do imposto, para se determinar, finalmente, a importância devida.
Ora, a renda liquida é a última etapa para a apuração da base de cálculo
do imposto, não mais podendo ser reduzida. Outras reduções poderio.ser feitas, mas do próprio impoSto devido, ·não da renda liquida.
Logo, não é possível estabelecer-se um abatimento da renda liquida. Isto, realmente, é: uma impropriedade técnica. O certo seria propor-se abatimento da renda bruta.
S. Ante o exposto, não obstante as observações críticas aqui formuladas, consideramos que a medida proposta merece ser parcialmente aproveitada, razão pela qual opinamos pela aprovação do presente Projeto de Lei, na
forma da seguinte

EMENDA N• I -

CF (SUBSTITUTIVO)

Dispõe sobre o Imposto de Renda referente à pessoa jfsica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Para efeito do cálculo do ImpO'Sto de Renda da pessoa fisica, é
permitido o abatimento, da renda bruta. de despesas com radiografias e exames de laboratório, desde que o contribuinte especifique e comprove os pagamentos realizados.
Parãgrafo único. O contribuinte discriminarâ, na declaração de rendimentos, os valores correspondentes aos abatimentos autorizados neste artigo,
indicando o nome, endereço e número da inscrição do Cadastro de Contribuintes de quem recebeu os pagamentos.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na- data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1980.- Cunha Lima, PresidenteRoberto Satumino, Relator - Tancredo Neves- Jorge Kalume- Pedro Simon - Mauro Benevides - Raimundo Parente - Alfonso Camargo - José
Richa.
PARECER N• 106, DE 1982
Da Comissão de Constituição e J usdça
Relator: Senador Aderba/ Jurema
O Projeto sob exame, originârio da Câmara dos Deputados, de iniciativa
do ilustre Deputado Jorge Arbage, vem a esta Comissão, em virtude da
Emenda Substitutiva apresentada na doutra Comissão de Finanças (art. 101
do Regimento Interno).
2. Enquanto o Projeto, -em seU único artigo dispositivo, estatui que
"são dedutíveiS da renda líquida, para efeito de tributação do imposto de renda, quando o contribuinte for segurado da previdência, todos os gastos que
realizar particularmente com assistência médica e odontológica, incluindo radiografias, exames de laboratórios e cirurgias", reza o caput do art. 1'? da
Emenda n'? 1 - CF. "Para ifeito do cãlculo do imposto de renda da pessoa
física. é permitido o abatimento, da renda bruta, de despesas com radiogra·
fias e exames de laboratório, desde que o contribuinte especifique e comProve
OS pagamentos realizados". __Q parâgrafo único, por seu turno, e do teor Se·
guinte: ••o contribuinte discriminal-á, na ·decfaiação de rendimentos, os valores correspondentes aos abatimentos autorizados neste artigo, indicando o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Contribuintes de quem
recebeu os pagamentos".
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2.1 Como se vê, além de não conter qualquer ip.constitucionalidade, injuridicidade, anti-reEimentalidade ou falha de têcnica legislativa, a Emenda
Substitutiva aperfeiçoa o Projeto, escoimando - o da falha técnico-jurídica
consiStente em permitir O abatimetno sobre a renda líquida e não sobre a bruta, evitando repetir o que já consta da legislação vigente, expungindo-o _da injustificável limitaçãO do abatimento das despesas especificadas apenas aos
contribuintes segurados da Previdência Social.
3. Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n9 1 -- CF,
por constituciOrial, jurídica, regimental e de boa têcnica legislativa.
Sala das Comissões, 24 de março de 1982._- Le_n_oir Vargas, Presidente,
em exercício- Aderbal Juremo. Relator- José Lins- Raimundo ParenteBernardino Vüina- Dirceu Cardoso ~-José Fragelli- Franco Mantoro ~
Almir Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - O Expediente lido vai à publi·
cação.

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretârio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 35, DE 1982
Institui comissão para coibir o uso indevido do poder económico
ou da estrutura administrativa no processo eleitoral.
O Corigresso nacional decreta:
Art. 19 Haverâ na capital de cada Estado da União uma comissão fiscalizadora das normas eleitorais_ relativas ao uso -indevido do poder econômico ou da estrutura administrativa no processó eleitoral. .
Art. 2.9 Qualquer cidadão ou partido político s·erâ parte legítima para
denunciar à comisSão a infringência de dispositivo legal que coíba o uso do
poder econômico ou da estrutura administrativa estatal em proveito de candi-

dato ou partido politico.
Parâgrafo única. A denúncia deverá QOnter m_inuciosa descrição dos fatos, ser acompanhada, quando possível, dos elementos probatórios Pertinentes e indicar os responsáveis.
Art. 39 A comissão_serâ integrada por um representante indicado por
cada partido político com diretório registrado no Estado e por um membro
do Ministério Público que a presidirá.
Art. 49 Recebida a denúncia e verificada a existência de indício da
ocorrên-cia de ilícitO, 'iltst3tirár:se-â -inCtiiéritO paia -apurar reSponsabilidades.
Art. 5"' A comisSão poderá, no exercício de suas atribuições, determinar as diligências neCessãrias, tomar o depoimento de qualquer pessoa, ainda
que se encontre no exercício de função pública, inquirir testemUnhas sob
compromisso, requisitar de instituições públicas ou particulares informações
e documentos_.
Art. 6.,.- Concluídas as investigaçõeS, serão os autos tenfetiâos, tom ·parecer conclusivo, ao órgão competente do Ministério Público para os fins de
direito.
Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente à instrução do inquéritO as normas processuais penais
Art. 89, Q_ Tribunal Superior Eleitoral baixarâ, no prazo de 30 (trinta)
dias, as instruções necessárias à regulamentação desta Lei.
Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação-.
Art. 10. São revogadas as disposições -em conttãrio.
Justificação

O ordenamento jurídico nacional coíbe em diversos diplomas legislativos
tanto o uso indevido do poder económico na processo eleitoral como a inter~
veniência da. máquina administrativa para favorecimento de partido político
ou de candidato a cargo eletivo.
Na falta da existência de um órgãO próprio dotádo de poderes inquisitoriais- para ã.pitrãr a prática deste tipo de infração, têm as normas punitivas
permanecido ineficazes ao longo do tempo. Pretende-se, com a presente iniciativa, suprir falha que reputamoS inadmfSsível na legislação pertinente.
As virtudes do sistema democrático representativo de governo desaparecem por completo quando não se dispõe de instituiÇões capazes de coibir atitudes que visam uniCã.meritC fraudar a autêntica vontade do eleitorado com o
recurso a expedientes excusos.
Praticamente todos os países que adotam o sistema da livre inici3tiva em
matéria c_ome"rcial dispõein de macanismos eficientes para coibir o uso indevido do poder econômico nó processo eleitoral. Na falta de um tal mecanismo,
qualquer empresa ou grupo que tome a iniciativa de favorecer determinado
segmento acarretará a ineVitável interveniência de todos os_ demais com evidente prejuízo para a lisura dos resultados.
No que tange o uso indevido da máqui"ria administrativa para fins eleitorais, desnecessário seria lembrarmos aqui os perniciosos efeitos que a prática
tem tido ao longo da nossa história. A experiência estâ a demonstrar que só
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conseguiremos construir um autêntico estado de direito democratico quando
os detentores do poder estiverem efetivamente submetidos à lei e à ordem vigentes.
A população brasileira_serâ, ainda este ano, chamada às urnas para decidir sobre os destinos do País e isto num momento partiCularmente difícil de
nossa história. Acreditamos ser este mais do que nunca o momento adequado
para inserirmos no contexto jurídico uma comissão efetivamente dotada de
poderes capazes de coibir os abusos que já se tornaram uma constante nos
períodos pré-eleitorais.
Sala das Sess_ões, 30 __ de março de 1982.- Itamar Franco,

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil.)
PROJETO DE LEI DO SENADO. !I/' 36, DE 1952
Dispõe sobre a apresentação de relatório ao Congresso Nacional
após a realização de visita a País estranGeiro pelo Ministro das Relações Exteriores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. f9 Após a realização de visita ou missão oficial no estrangeiro, o
Ministro das Relações Exteriores apresentará relatório circunstanciado ao
Congresso Nacional.
Art. 29 O relatório esclarecerá minuciosamente:
a} os motivos determinantes da_ viagem;
b) a natureza dos entendimentos mantidos; e
os resultados alcançados.
Parágrafo único. _Quand9 forem firmados atos internacionais, o relatório se farã acompanhar de cópia autenticada.
Art. 39 Qualquer membro do Congresso Nacional poderá. requerer infonn,es complementar~s _sobre ~ssuntç que j!Jlgue não ter sido suficientemente
esclarecido.
Art. 4"' O relatório a que se refere a presente lei será encaminhado ao
Congess_ó Nacional, impreterivelmente, até 30 (trinta) dias após a chegada em
território nacional_dQ_Ministro _das Relações Exteriores.
Art. _5~ _Esta lei entra em vigor na _dat~ de sua publicação.
Art. 6"' São reVogadas as disposições em contrário.

Justificação
A crescente imp-Ortâncfa que o: Brasii assume no Cenário internaCiOnal
exige freqUentes via,é:eris do Chanceler ao exterior para tratar de assuntos de
interesse bilateral. Destes encontros, geralmente, resultam ajustes quer no
Plano- econômico, qUer- no- Pi3il0 político ou ainda no âmbíio científicocultural.
Entendemos que o Congresso Nacional não deve ficar nem alheio, nem
pemianecer numa atitude de eSpectador passivo dos entendimentos mantidos. Ao poder Executivo- cab.e _a iniciativa -d? relacionamento externo, mas ao
Parlamento cumpre traçàr. as ·réspectivas direÚizes fundamentais segundo
aqUilo que julgue melhor atender ao iilteresse dà Nação num dado momento.
As modernos democracias nos dão constantemente o exemplo de como é
neúsSãfio a pâfüCiflãÇã<rCongresSual na ·colldUção dos negócios exter-iores. t;;
o Legislativo, em última análise, o âmbito próprio para discutir os grandes teiriaS" de intereSse- dã. comunidade e trãçar as linhas mestras da política admin1SiraiiVa.
.. - --- -- --- --· ---·
-_------ -,
'--~

No presente momento, realiza o Chanceler brasileiro viagem -ao- Continente Asiâtico mantendo contatos não só com um dos maiores parceiros comerciais do País, na atualidade, mas também com outro que poderâ vir a
suplantá-lo, quer pela sua dimensão tefritorial e política- quer pela comple·mentariedade ·que as -eco'niimíaS apresentam nos mais diversos campos. Não
obstante a relevância da mencionada viagem, pouco virá a ser esclarecido ao
Cõiigfe!iS0-1'hlC10nal soPre os resultados da missão,·caso medidas legislativas
não ·sejam urgentemente adotadas. Efe(iva~en!e, no ãtual estado de coisas
nenhuma obrigação de ordem legal impõe à Chancelaria o dever de esclarecer
os resultados alcançados.
O fortalecimentO- do regime democrático de governo passa necessariamente pelo engrandecimento da_ missão parl~mentar. Assuntos que vã.o influenciar decisivamente o futuro de noSso p_ovo_ não podem COJ1ctint}ar sendo
tratados por um exclusivo grupo de funcionários do alto escalão governamental.
A proposição que esta Casa irá examinar visa criar condições concretas a
fim de que os grandes temas da política externa possam vir a ser objeto de
avaliação, debate e deliberação no âmbito próprio que é o Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 31 de março de 1982. - Itamar Franco.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores._)
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Os projetos que vêm de ser lidos
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa. comunicação que será lida pelo Sr. !~-Secretário.
E lida a seguinte
Brasüia, 30 de março de 1982
Sr. Presidente:
Corno integrante do Partido dos Trabalhadores nesta Casa do Congresso Nacional, comunico a V. Ex• que de acordo com o art. n~' 64 do Regimento
Interno do Senado Federal, exercerei a liderança do referido partido à partir
··
··
da data de minha filiação, dia 24-2-82.
Pela oportunidade apresento a V. Ex•, meus protestos de maior estima e
elevada consideração.
Atenciosamente, - Evandro Carreira, Líder do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A comunicação lida vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador- Humberto Lucena, que falará
como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Parece até uma írOnia que eXatarriente no diã i:in que o Movimento Militar de 1964 completa 18 anos de existêncüi, eu venha a esta tribuna para ler
um pronunciamento com grave denúncia de corrupção administrativa feita
pelo Líder da Bancada do PMDB, na Assembléia Legislativa de São Paulo,
na tarde de ontem, o nobre Deputado Wanderlei Macris.
Como se sabe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Movimento Militar de
1964 teria sido deflagrado com objetivos definidos, entre os quais o de com·
bater sistemática e tenazmente a corrupção no Pais.
Eis, na íntegra, o pronunciamento a que me refiro, para que conste dos
Anais do Senado Federal, como um sinal dos tempos:
"Sr. Presidente, Srs. Deputados:
Estou ingressando hoje, perante a Justiça do Estado, com ação
popular onde figuram como réus o Sr. Paulo Salim Maluf, o Sr. Calim Eid, o Sr. ltalo Mastrogiovanni, e M-arina Belirqui, visando à
anulação de atas lesivos ao patrimônio público. Os réus são solidariamente responsáveis pela aplicação irregular de verbas orçamentárias qo Tesouro, consignadas sob a rubrica .. Outros Serviços e Encargos" da Casa Civil do Gabinete do GOVernador, sob a qual se
inscrevem as -despesas com representação do Chefe do Poder Executivo.
Como sabem os Senhores Deputados, a chamada verba de representação do Governador, segundo discriminação contida na Ordem de Serviço no I /77 do Tribunal de Contas do Estado, destina-se
a custear despesas como as referentes a viagens, estadas, banquetes,
homenagens, presentes, trajes, gratificações, e outras ·que o Chefe do
Executivo deva realizar em razão do seu cargo. Como todo ato administrativo, aqueles que determinam essas despesas devem guardar
relação de jnteresse público, sem o que serão nulos de pleno direito
adquirindo características de simples locupletamento.
Há muito tempo vem chamando a _atenção da opinião pública
- em contraste com a situação de crise econômica que a Nação
atravessa a sucessão ininterrupta e incoriti'olada de gastos que o Sr.
Paulo Salim Malufvem efetuando com as festas, viagens, banquetes
e distribuição dos mais variados presentes, destinados a uma turba
inidentificada de convidados e agraciados, sem que se consiga definir qual o interesse do Estado nas atitudes desenvoltas do ocupante
do Palácio- dos Bandeirantes.
O PMDB, desde o principio, vem condenando esse insolente
festival de desperdício, verdadeiro escárnio à situação de penúria de
grande parcela da população paulista e vergonhoso acinte à própria
situação orçamentária do Estado. Em duas ocasiões, solicitei, desta
Tribuna e pelas vias regimentais, que fossem dados a conh~cer à Assembléia Legislativa, a natureza desses gastos e as cifras correspondentes, nos anos de Governo Maluf, mediante Requerimento de Inform ....;ões endereçado ao Tribunal de Contas do Estado. Aquela
Corte não ás prestou, só vindo a fazê-lo quando as pedi fundado na
Lei da Ação Popular. Examinei durante longo tempo os extensos relatórios do Tribunal, referentes às contas_ prestadas em 1979, 1980 e
1981; e, diante de tantas e tamanhas irregularidades, antes como cidadão do que como Deputado, entendi meu dever chamar às barras
dos Tribunais o Sr. Salim Maluf e os demais co-responsãveis por
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despesas, no mínimo, misterios"as, como os Senhores Deputados poderão constatar ao longo de minha exposição.
Estão aqui, Senhores Deputados, relatórios mínudentes e cir-

cunstanciados dos gastos de representação do Governador entre
março de 1979 e julho de 1981. Para que Vossas Excelências e o contribuinte deste Estado possam fazer urna avaliação dessas despesas,
elaborei cálculos desses gastos divididos por sua natureza, mês a
mês, valor nominal e valor corrígido, bem como urna síntese dos totais e sua média mensal.
Essas despesas classificam-se em:
- Buffet e gastos com convidados especiais;
-Alimentação e outros gastos residenciais;
-Impressos e materiais de escritório;
- Despesas com flores;
- Presentes;
-Governo Itinerante;
- Hospedagem de Agentes de Segurança;
- Despesas com viagens;
-GratificaçõeS;
- ServíçOS ESpeciais;
-Jornais e Revistas;

-Bandeiras e Insígnias;
-Locação de Veículos;
e um vago einexplicado item denominado "emergência".
Muito bem. Vamos aos valores. Fornecerei a soma das crifras
correspondentes e o total corrigido a preços de março de 1982.
Buffet e Gastos com convidados
especiais - inclusive hospedagem:
74.077.7!0,55
Total da Despesa:
237.174.626,44
Total Corrigido:
Alimentação e outros gastos
residenciais:
Total da Despesa:
60.128.845,29
202.330.605,23
Total Corrigido:
Impressos e Materiais de Escritório:
17.822.658,24
Total da Despesa:
54.686.313,83
Total Corrigido:
Despesa com Flores:
16.254.431,63
Total da Despesa:
66.379.941,29
Total Corrigido:
Presentes_:_
43.999.286,44
Total da Despesa:
142.160.886,21
Total Corrigido:
Governo Itinerante:
29.096.598,18
Total da Despesa:
Total Corrigido:
76.854.789,63
Hospedagem de Agentes de Segurança:
Total da Despesa:
9.373.963,15
Total Corrigido:
30.542.011,67
Despesas com Viagens:
Total da Despesa:
47.242.222,54
Total Corrigido:
123.312.399,31
Gratificações:
Total da Despesa:
1.250.985,91
4.790.936,91
Total Corrigido:
Serviços Especiais:
Total da Despesa:
4.574.442,95
Total Corrigido:
16.723.024,88
Jornais e Revistas:
Total da Despesa:
147.363,00
Total Corrigido:
538.605,40
Bandeiras e Insígnias:
Total da Despesa:
1.922.628,06
4.768.219,87
Total Corrigido:
Locação de Veículos:
Total da Despesa;
6.764.137,14
Total Corrigido
22279.161,06
Emergência:
7.079.846,65
Total da Despesa:
17.746.226,17
Total Corrigido:
Tais cifras, S"eOhor Presidente, nos levam ao astronômico total
nominal de Cr$ 529233.393,58, e ao inacreditável total corrigido de
Cr$ 1.243.866.764,19: isso em apenas 33 meses de Governo Maluf.
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Algumas cifras piriÇadas do demonstrativo que tenho em mãos
são particularmente interessantes:
No mês de maio de 1981, por exemplo, apenas com Buffet e
convidados, foram gastos Cr$ 11.849,210,00 qtie em Valor corrigido
correspondem a CrS 18.958.737,00; em julho de 1980 o Sr. Maluf jã
gastava com alimentação mais de três milhões de cruzeiros, que em
números atuais significam mais de onze milhões de cruzeiros. As
despesas com flores em novembro de 1980, foram da ordem de Cr$
1.018.520,00, correspondendo a CrS 2.444.448,00 em valores de ho·
je. No Natal de 1979, o Sr. Maluf encerrava o mês gastando Cr$
4.518.792,00 em preSentes, valor que, corrigido, significa mais de 21
milhões de cruzeiros!
Só em janeiro de 1981, para hospedar seus guarda-costas, o
Governador "mais honesto que este Estadojâ teve", segundo suas
próprias palavras, destinou mais de 943 ·mil cruzeiros, hoje equivalendo a quase dois milhões de cruzeiros.
As viagens turfsticas- de Maluf custaram ao Tesouro - apenas
no mês de maio de 1981- mais de 34 milhões de cruzeiros em valores atuais.
Merece destaque, o item "'Gratificações:" com garçãos, carregadores e camareiros, Maluf gastou, em julho de 1979, o que hoje
corresponde a Cr$ 1.718.644,91. Apenas em um mês!"

O Sr. Alexandre Costa - Permite-me V, ~· UI_!l_ aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA= Gostaria...l!-IJ~..Y. Ex• me aparteasse
no final, porque .estou lendo um pronunCJ:aiDerit_o do Líder do PMDB na As~
sembléia Legislativa de São Paulo.
O Sr. Alexandre Costa- Mas, é justamente para perguntar se V. Ex•,
lendo, está endossando o que nele se c:ontêm.
O SR. HUMBERTO LUCENA --No caso, V. Ex• apartearia em discurso que não é meu.
O Sr. Alexandre Costa- Não; quero apenas oerguntar a V. Ex• se está
endossando ou apenas lendo.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Responderei a V. Ex• no final da leitura.
O Sr. Alexandre Costa - Eu esperarei.
"Também, em apenas um mês- abril de 1981- as misteriosas .. Emergências" consumiram Cr$ 2.979.331,09 ei:n valores da época! Hoje chegam a Cr$ 5.064.862,85.
Estranhamente, nos meses de setembro, outubro e novembro,
esse item apresentou sempre o mesmo total: Cr$ 21.000,00 em números redondos. Coincidências? ...
Senhores Deputados. Quando Anali_samos os gastos com banquetes e outras modalidades de refeições, tOtalizando gastos da ordem de Cr$ 237,1 milhões, o minimo que se pode conCluir é que, em
Palácio, ao contrário do que ocorre nos lares paulistas, come-se à
tripa fôrra. Por que se come tanto? Vejamos alguns exemplos de
gastos afetuados com "Buffet" entre fins de 1979 e meados de 1980.
-Coquetel e jantar para 100 pessoas-;-oferecido em homenagem ao acadêmico Senador José Sarney em 13 de agosto de 1979 sem dúvida um dia aziago para o povo paulista ...
-Almoço oferecido a um batalhão de 900 pessoas que participavam do Simpósio de Transporte e Economia de Combustível em
31 de agosto de 1979. Sem dúvida, entre os combustíveis que se pretendia economizar não se incluíam as calorias geradas pelos comestíveis.
-Almoço para 130 pessoas em homenagem à Delegação do
Royal College of Deffence Studies, sem especifiCação da data.
-Almoço oferecido em homenagem ao Ministro da Aeronáutica, para 30 pessoas, no dia 3 de agosto de 1979.
-Coquetel e jantar oferecido a 80 pessoas sem haver sido mencionado nomes, em 11 de agosto de 1979.
-Banquete oferecido aos Srs. Deputados Federais, hóspedes
oficiais do Governador do Estado, durante estada em São Paulo no
dia 13 de agosto de 1980- de novo dia aziago para o povo paulista ...
-Coquetel oferecido aos 200 participantes da sessão de abertura do Seminário Contra a Raiva.
-Almoço oferecido em homenagem aos Presidentes de Tribunais de Contas do Brasil, para 30 pessoas.
-Mesmo que o povo paulista não saiba quem é o obscuro
Professor Pietro de Nicola, saiba que ele mereceu um almoço de ho-
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menagem, reunindo, em Palácio, cerca de 30 pessoas perfazendo,
talvez, o total de admiradores de seus ensinamentos.
Poderíamos citar ainda dezenas de outros banquetes e coquete, is, homenagens igualmente singela~ que Sua Excelência, o Governador, presta a pessoas que gozam de suas preferências, além, é claro,
daquelas que está obrigado por protocolo: como Presidente da República e hóspedes estrangeiros. No entanto nosso tempo é curto e
longe de nós o propósito de obscurecer o brilho de "A Comilança"
- obra cinematrogrâfica de razoável sucesso_ em nosso Pais.
Sua Excelência, o Governador, porém, não gosta apenas de
banquetes, almoços, jantares e coquetéis. Também gosta de flores.
Com flores s?stou Cr$ 66 milhões, aproximadamente. E para quê?
Por exemplo, no dia 22 de dezembro de 1979, às véspras do Natal,
portanto,_ Sua Excelência gastou 120 mil cruzeiros para enviar flores
a Brasília, para o Presídente da República, o Vice-Presidente, todos
os Ministros; para o Rio de Janeiro, para os ex-Presidentes Médici e
Geísel, e para Ferreira Marques; para a Bahia, para Gustavo Rego
Reis. Como diz o título de famosa peça de Pedro Bloch, Os Inimigos
Não Mandam Flores ...
Como Sua Excelência pretende passar por amigo de todos
aqueles que possam vir a votar no colégio que escolherá o futuro
Presidente da República, não se esquece também de mandar flores
para esposas de Deputados e Senadores por ocasião de seus natalícios. Dona Dulce Figueiredo, esposa do Sr, Presidente da República,. também não é esquecida em- seu aniversário, de tal forma que, só
no mês de maio de 1980, 57 dúzias de rosas em "bouquet" e uma
Hcorbeille" foram enviadas para Brasnia em nome de Paulo Salim
Maluf e Da. Sylvia Lutfalla Maluf.
Cítamos acima, Se"nhor Presidente e Senhores Deputados, o almoço oferecido para 130 pessoas em homenagem à Delegação do
Royal College of Defence Studies. Pois bem, estes amigos do Governador gostaram tanto do almoço que resolveram, à noite, dar uma
.. estícada" por conta do erário do Estado, quando 26 deles jantaram
e víram um show na Sociedade Organizadora Paulista de Diversões
Ltda., mais conhecida como "Oba-Oba Sargentelli". Aliâs, show parece ser o fraco dos militares amigos de Maluf pois outros 44 deles,
integrantes da Escola de Comando do Estado Maior da Aeronáutica, também foram por conta do Tesouro jantar e assistir a um show
na boate ··o Beco".
Tanta pr()digalidade no gasto do dinheiro púbfico tem o efeito
de demonstração, isto é. estimular a imitação de tão edificantes pro-- cedimentos. O Sr. João Scantimburgo, por exemplo, monarquista e
sociólogo de_plan~o em Palâcio, encomendou por conta do Gabinete do Governador, ao escultor Luiz Morone, as seguintes insígnias: 628 rosetas, 56 Grã-Cruz, 160 Grande Oficial, 212 Comendador e 200 Oficial e Cavaleiro para serem oportunamente distribuídos, tudo pela bagatela de 775 mil cruzeiros, em dezembro de 1980.
Já que as medalhas scantimburgueanas estavam confecciona·
das, nosso heráldico Governador haveria de pespegá-las no peito de
hóspedes ilustres. Para tanto, mandou que a burra do Tesouro fosse
aberta para hospedar no Maksoud Plaza os Srs. Eduardo de Olivei~
ra, Marco Antonio Maciel (Governador do Estado de Pernambuco), Deputados Federais; Edison Lobão, Simão Sessin, Roberto
Galvani, Regis Guimarães,_Ernani Sâtiro, Raul Bernardo, Francisco Leão, José Torres, João Batista Saraiva e outros, além da .. Segurança"_ que ficou à disposição de Suas Excelências, hospedada no
mesmo hotel.
O Deputado Federal Stoessel Dourado, baiano, brigado com o
Governador Antônio Carlos Magalhães, acusado de ter recebido do
BANESPA empréstimo de 14 bilhões a juros negativos para comprar bois de engorda, apesar de estar sendo executado pelo Banco
da Bahia, ficou hospedado, sozinho~ no Hotel Caesar Park - talvez, para evitar que a suspeita fama de mal pagador que pesa sobre
si se espraie sobre tão ilustres colegas. De qualquer forma, com hotéis, naquela ocasião. foram gastos 3,4 milhões de cruzeiros.
t tão fácil gastar o que pertence aos outros, que os festivos
guardiães do patrimônio público pagam até o que não consomem.
Assim é que, por ocasião da viagem de Maluf e comitiva de 70
· pessoas à Colômbia, o Governador determinou o pagamento de
596.080 pesos colombianos gastos em recepção oferecida às autoridades colombianas._ Dias após, o Sr. Carlos Henrique Paulino Pra·
tes, Encarregado dos Negócios da Embaixada do Brasil, em Bogotá,
recebe um cheque no valor de 29.191 pesos colombianos, quantia
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devolvida pelo Hilton Internacional e correspondente ao pagamento de licor não consumido na recepção ...
As viagens internacionais dos auxiliares do Governador são
custeadas, também, pela verba de representação. Algumas adquirem caráter oficial, bastando para isso que o Governador assim o
decrete. Outras, entretanto, são clandestinas.
O Sr. Secretário da Indústria e do Comércio, Oswaldo Palma,
por exemplo, viajou de 23 a 30 de novembro de 1980 a Trinidad Tobago, acompanhado por empresários paulistas. No processo respectivo de prestação das contas, no valor de 19.733,58 dólares, a auditoria do Tribunal de Conta_s aponta gastos efetuados em Nova Iorque pelo Sr. Italo Miguel Alexandre Mastrogiovanni, Chefe doCerimonial, em .. missão oficial" ligada à Secretaria de Comunicações.
A viagem do Secretário Oswaldo Palm:;~. foi autodzada por decreto
publicado em 14 de novembro. Quanto à do Sr. Italo Mastrogiovanni, contudo, nada foi encontrado a respeito pelos auditores do Tribunal...
Senhores Deputados:
São 1 bilhão e 243 milhões de cruzeiros dissipados pelo insaciável usurpador do Palácio dos Bandeirantes!
Apenas com a finalidade de ilustrar os descompasses entre as
condições de vida da esmagadora maioria dos brasileiros e o luxo, a
riqueza e o desperdício que têm envolvido o Palácio dos Bandeirantes nestes últimos 3 anos, vóu me valer da análise de uma situação
muito concreta: a de um trabalhador assalariado.
Imaginem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, um operário lutando pela sua subsistência e de sua família segundo as condições normais de trabalho, conforme reza nossa legislação, e ganhando o salário mínimo.
Esse operário cumpriria as 8" horas que determinam a jornada
completa e desfrutaria do direito ao descanso semanal, com um mês
de férias por ano. -Podemos concluir que cada hora de trabalho representa, para este operârio, uma remuneração-em torno de setenta
e cinco cruzeiros (Cr$ 75,00).
f>',ua que chegassem um dia, a receber um bilhão e duzentos e
quarenta milhões de cruzeiros desta verba gasta pelo Sr. Paulo Maluf- pasmem Senhores Deputados- esse homem precisaria trabalhar:
-

mais de 16 milhões e quinhentas mil horas; ou
cerca de 104 mil meses; ou ainda
quase 9 mil e quinhentos anos!!!

Quer dizer, este trabalhador teria de começar a receber suaremuneração mais ou menos na mesrílá e-poca em que o HOMO SAPIENS surgiu na Terra!
Teria, ainda, que permanecer recebendo-a durante o período
Neolítico e em todos os períodos da História Escrita .para, nos dias
de hoje, seus vencimentos, somados, se- aproximarem daquilo que o
Governador _Paulo Salim Maluf gastou - somente com "representação" - em pouco mais de 30 meses!!!
Indignem-se todos outra vez, pois ao lado de tanta miséria e
fome espalhada pelo nosso Estado- que é o mais rico do País- o
Sr. Paulo Maluf teve a ousadia de gastar mensalmente uma média
de 2 milhões e meio de cruzeiros em flores.
Para que possamos fazer uma idéia melhor do q~J.e 2 milhões e
500 mil cruzeiros podem comprar por mês de flores, hoje, no CEAGESP uma dúzia de rosas é vendida por Cr$ 30,00.
Isto significa que a verba despendida pelo Governo apenas em
flores - friso -, daria para se comprar aproximadamente 80 mil e
quinhentas dúzias de rosas por mês. Exatamente: mais de 80 mil dúzias por mês, ou 2 mil e setecentas dúzias de rosas por di&!
São tantas flores que, talvez, seria suficiente para forrar o chão
a fim de que o Governador só pisasse em pétalas de rosas frescas nas
suas andanças pelo Pialácio. E é tanto dinheiro que, em contrapartida, alimentaria, todos os dias e satisfatoriamente, pelo menos 100
famílías carentes.
Se o abastecimento popular estivesse no rol das preocupações
prioritárias do Governador, ao invés de promover eventos como,
por exemplo, os do mês de junho de 1980, quando foram oferecidos
15 banquetes para um total de 2.600 pessoas, além de um espetáculo
na boate do Sargentellí com jahtar e show para 90 pessoas, ~cria·
possível alimentar um batalhão de pessoas.
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Com o total da verba de representação de 3.3 meses, poder~se-ia
adquirir, nesse período, no CEAGESP, entre outros alimentos:
- 636 toneladas d~ ar:roz por mês;
- 742 toneladas de feijão também por mês; ou ainda
- 4 milhões e 455 quilos de batatas R: cada um dos meses de
Governo.
Em Lages, Santa Catarina, a construção de uma casa popular,
através de um plano comunitário, custa hoje em média 80 mil cru~
zeiros - e são habitações cuja qualidade supera, em muito, as do
mesmo tipo construídas pelo BNH.
Com a fortuna gasta pelo Sr. Paulo Maluf, seria possível construir-nada menos do que 15.548 casas populares que poderiam abrigar cetca de 78 mil pessoas! Se ao invés de consumir tanto dinheiro
público de forma tão conspícua o Sr. Maluf tivesse uma real preocupação com as necessídades populares, ele poderia ter construído
quase 470 casas por mês!
E claro que para isso teria de ser um democrata e se privar de
tantos privilégios que esse dinheiro comprou durante seus meses de
Governo, tería de comprar tal conforto com seu próprio dinheiro.
Mas, em troca, garantiria o conforto mínimo - um teto - para
quase 16 niil famílias, pelo resto de suas vidas."

O Sr. Alexandre Costa aparte.

Pelo que vejo, V. Ex• não me vai permitir o

O SR. HUMBERTO LUCENA- E tanto abuso não terminou ao final
do ano passado.
"Segundo a análise feita do Orçamento Estadual para 1982, a
verba de representação, para este ano, está incluída na rubrica ..Ou~
tros Serviços" e "Encargos da Casa-Civil do Gabinete do Governador" cujo total se aproxima da casa dos Cr$ 1.170.000.000,00 (um
bilhão, cento e setanta milhões de cruzeiros), ou seja, praticamente a
mesma quantia gasta de março de 1979 a dezembro de 1981.
Através do mesmo Orçamento - atentem - podemos perceber que, no decorrer deste ano, o Sr. Maluf gastará em banquetes,
boates, flores, festas, viagens, etc., o equivalente a:
- o dobro da dotação para investimentos da Secretaria de Saúde;
- 5 (cinco) vezes mais o valor da dotação para investimentos
da Secretaria da Promoção Social;
-9 (nove) vezes mais a dotação para investimentos da Secretaria de Agricultura; e
-o dobro da dotação global para os transportes hidroviários.
Percebam, Senhores, a amplitude dos abusos! Esse número se
aproxima do que ele gastou com a verba de representação em 33 meM
ses de Governo.
E se juntarmos o dinheiro jâ esb_arijado com este previsto para o
corrente ano, chegaremos a um total aproximado de CrS
2.500.000.000,00 (doís bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros).
É como se durante o ano inteiro, ininterrUptamente, 20 mil
famílias brasileiras- entregassem todos os meses a totalidade de sua
renda familiar ao Sr. Paulo Salim Malufpara que este pudesse se divertir com amigos em boates, dar presentes e também custear o sustento de uma milícia particUlar para espancar a própria população
que, cansada de ouvir histórias sobre suas .. realizações", não mais o
suporta em comícíos públicos. Foi, como se viu, o que ocorreu na
Freguesia do ó e eril- BotuCatti.
Mas não foi apenas a índiiriaÇãõ que me levou a buscar a aplicação da Justiça pára corrigir ·esse ãs-salto comandado pelo Sr. Paulo Salim Ma"Iuf. Mais do que injustificadas, essas monumentais despesas são irregulares, e suas anomalias vêm sendo, de longa data,
apontadas pelo Tribunal de Contas, sem que houvesse a mínima
preocupação dos responsáveis em buscar legalizã~las.
Jâ no exame das contas do mês de março de 1979- o primeiro
do Governo Maluf- o Tribunal de Contas jã apontava gastos irregulares com presentes, cujos destinatários não eram indicados.
Aquisições e serviços realizados sem obrigatória licitação, também,
jã efani ~menaonaaos.
Em abfil, o mesmo acontecia. PeÇas de vestuário infantil, bandejas, galheteiro, porta-vinhos, vasos, gravatas, camisas, bolsas,
blusas, ~misetas, -~anetas, _lapiseira~, tábua de passar, televisor,
abajur, copos jã Úam- adquiridos como se fossem presentes, sem
que, no entanto, se mencionassem a quem foram ou seriam oferecidos. Segue-se também extensa relação de notas fiscais sem discrimi-
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nação de despesa, ou seja, sem indicação do que foi comprado: apenas do quanto se gastou ou teria gastado.
Os técniCos do Tribunal jâ alertava para a inexistência de interesse público das despesas.
Em maio o fenômeno se repete: são feitas aquisições de presentes para serem, futuramente, oferecidos a autoridades nacionais_ e
estrangeiras. Paralelamente, outros presentes são oferecidos não se
sabe_ para quem, o que levou os setores técnicos do Tribunal de Contas a pronunciar-se pela irregularidade das despesas. Nesse mês,
podem-se notar gastos superiores a 140 mil cruzeiros referentes à
mudança dos bens do Sr. Italo Mastrogiovanni de Brasília para sua
nova residência em São Paulo.
Mês a mês, os gastos se elevam e as irregularidades permanecem; Maluf continua estocando presentes, cada vez em maior quantidade, ou os oferecendo sem informar para quem. Em setembro,
outubro e novembro de 1979, apontam-se rasuras em datas, em discriminação das despesas, nas quantidades e em valores parciais ou
totais dos documentos fiscais, referentes a despesas feitas pelos
Agentes do COSEP - Corpo de Segurança do Sr. Governador e
família. Hóspedes e visitas consomem, em março de 1980, milhares
de cruzeiros, sem que o Governador sequer-estivesse presente.
Em 2 de abril de 1980, o Tribunal de Contas faz publicar no
Diário Oficial do Estado recomendação para que na aquisição de
mimos e presentes fosse esclarecida a relação de ~nteresse público.
Maluf a ignora, e- gasta CfS 282.160,00 em presentes sem discriminação dos beneficiados. E mais CrS 1.201.450,00 com a aquisição
de novos presentes para seu estoque cada vez mais volumoso.
Em maio, !talo Mastrogiovanní e Marina Belisqui, em resposta
à recomendação do Tribunal de Contas, declaram apenas que as
aquisições estão em ordem. Essa mesma Marina Belisqui, quando
anteriormente interpelada pelo Tribun_al, afirmava que "quando o
pedido para aquisição de um presente vem diretarnente do Gabinete
do Sr. Governador, não hã condições para maiores esclar~imentos".
_
Várias despesas são apresentadas fora do prazo de aplicação;
seis meses após a viagem de Maluf ao Oriente Médio e E!.!ropa são
apresentadas despesas que teriam sido realizadas naquela ocasião
com jornalistas da Secretaria de Informação_ e Comunicações, no
valor de Cr$ 360.047,27. Em outros momentos, a coisa se inverte: na
prestação de antes de julho, hã uma nota fiscal de supermercado
emitido em 30 de agosto ... Nesse mês há também gastos de CrS
52.855,00 com o conserto do veículo d.o Deputado Federal baiano
Horácio Matos Júnior. Não hã comprovação do conserto, mas orecibo foi autorizado e assinado pelo Governador.
As contas de setembro de 1980 apresentam notas fiscãis coto
cabeçalho em branco, tanto nos gastos com alimentaçã·o como na
aquisição de presentes, o que significa que esses documentos não
correspondem necessariamente a gastos do Gabinete, mas que podem ter sido feitos por qualquer pessoa e juntadas ao prócesso para
desviar o numerârio correspondente para 6 primeiro bolso que se
apresentou.
Esses documentos imprestáveis estão também nãs contas de outubro, sempre com presentes e alimentação.
É importante salientar que, em todos os seus pareceres técnicos, o Tribunal de Contas insiste em alertar para o fenômeno da estocagem de presentes - fato que permanece até onde me foi possível examinar, em junho de 1981.
A falta de relação direta de interesse público é característiCa da
maior parte das milionârias despesas de representação de Paulo Maluf, o que pode ser verificado também em seus périplos internacionais.
_
Em viagens ao exterior -especificamente Colômbia, México,
Canadá e Estados Unidos- Maluf e sua comitiva gastaram cerca
de 559 mil dólares, ou seja, ao câmbio atual, cerca de 112 milhões de
cruzeiros. Valores que não estão incluídos nos totais a que até agora
me referi. Como foram feitos os ·gastos--naqueles países?
Inicialmente hã que se levar em conta que, segundo o parecer
do Tribunal de Contas, em Nova Iorque, Chicago, México, Ottawa
etc., foram realizadas recepções em que "não foram especificados
para quem foram oferecidas e tampouco o númeto de convidados".
Há aspectos, por~m. igualmente chocantes e que merecem ser
aqui referidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a comitiva
ficou apenas seis dias, foram gastos 35 mil dólares com aluguel de
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veículos, sem aí se incluir os mil dólares distribuídos de gorjeta entre
os motoristas. Os_ presentes que foram comprados devem ter sido
tantos que foi necessário despender 195 dólares na compra de baús.
No Canadá os gastos não fiCaram atrás. Exatamente 13.251
dólares foram gastos com telefonemas e telex. Aos motoristas coube
gorjeta mais polpuda que nos Estados Unidos: 1.800 dólares. O aluguel de automóveis ficou em 52.322 dólares.
No México, com artigos de papelaria e gráfica, foram gastos
l.ll5 dólares.
Senhor Presidente, em qualquer pais democrático, estes fatos
provocariam a queda de governos e a cadeia para os responsáveis,
com a pronta devolução do indevidamente amealhado.
Aqui, não-est'õtfautõfiZado a alimentar tantas esperanças.
Ao promover, contudo, a ação popular contra o Sr. Paulo Sa~
lim M-ãfuf, o Sr. C<idim Eid, o Sr. I talo Mastrogiovanni e a Sra. Marina Belisqui, exercito meu direito de cidadão, em nome da coletividade, para tentar obter, no mínimo, alguma reparação que é devida
pelos réus à população do Estado. Porque há danos que são irreparáveis; hã perdas que não se recuperam. E estas os Réus jã nos impingiram com sua sirt~ples presença no cenário póblico e sua danosa
atividade contra a administraÇã:o, contra o nOsso Estado e contra a
dignidade dos cargos que ocupam. -- Deputado Wanderlei Macris."

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, o orador já ultrapassou o tempo
regulamentar. Espero que V. Ex• me reserve o tempo do meu aparte.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, requeiro a V. Ex•, ao
terminar a leitura do discurso proferido ontem da tribuna da Assembléia Legislativa de São Paulo pelo Líder do PMDB, Deputado Wanderlei Macris,
que V. Ex' dê como lido e faça constar do meu pronunciamento o inteiro teor
da petição dirigida ao Juiz da Fazenda estadual, em que aquele parlamentar,
corno sim pies cidadãO brasileiro, prorilove urna- aç1io popular contra o Sr.
Paulo Salirn Maluf e outros auXiliares do Governo de São Paulo.
Sr. Presídente,"Srs. Senadores, a minha presença na tribuna deveu-se a
uma alta decisão do Presidente do meu Partido, Deputado Ulysses Guimarães, que considerou o libelo, apresentado ontem na Assembléia Legislativa
de São Paulo pelo Líder do PMDB contra o Sr. Paulo Salim Maluf e alguns
dos seus auxilíares, da maior gravidade, de tal sorte que não poderia deixar de
constar dos anais das duas Casas do Congresso Nacional.

O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V. Ex• um aparte?
Com muito prazer.
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Líder, não fora V. Ex• incluir Senadores e
esposas de Senadores, eu não me atrevetiã a apartear esse amontoado de sandices e mediocridades (Muito bem!) que um líder de um Partido Nacional
traz à tribuna do Senado. V. Ex.', quando fala em transportes, terá que se pergimtar, a si mesmo, se como Senador, que recebe, mensalmente transportes,
presta contas ao SenadO da ·verba que recebe? Não; V. Ex• não as presta,
como nenhum de nós as prestamos. V. Ex• sabe, por acaso, o que representa
São Paulo na renda nacional? Diga~me: o que representa, em dados, na renda
nacional, um Estado como São Paulo? Eu pergunto e espero que V. Ex• me
responda.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Termine o seu aparte.
O Sr. Alexandre Costa- Mas estou perguntando para que possa discutir com V. Ex• V. Ex• sabe o que repres~nta São Paulo, em percentagem, na
renda nacional
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• estã fazendo vãrias perguntas
e vou respondê-las, urna a uma.

O Sr. Alexandre Costa -

Não, V, Ex• não sabe. senão me diria.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Eu sei, Excelência.

O Sr. Alexandre Costa ..,.... Então, diga-me, porque quero completar o
meu aparte.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Representa cerca de 40 a 50%.

O Sr. Alexandre Costa- f<: mais de 50% -é quase 60% da renda nacional. Logo, se representa quase 60% da renda nacional, é claro que esses gastos
não poderão ser comparados com os gastos nem do Estado de V. Ex• nem do
meu Estado nem dos pequenos Estados. Quando V. Ex' diz que ele é um
usurpador do Estado de São Paulo, tarnbêrn pergunto a V. Ex•: será que V.
Ex' considera Chagas Freitas, seu correligionário do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, um usurpador do Governo d_o Rio de Janeiro? Não;
V. Ex• também não considera, porque V. Ex• está a prestar um serviço que
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considero um desserviço ao Congresso Nacional. V. Ex' haverá de perguntar
a esse deputado o que representa as despesas da Assembléia Legislativa de
São Paulo, quanto S. Ex,. percebe por mês, quanto de transportes, quanto de
ajuda de custo, quanto de representação, para cOmpafar quantas famílias seriam sustentadas pelos gordos vencimentos que recebe da Assembléia Legislativa de São Paulo. V. Exf. sabe perfeitamente que o governa-dor de um Estado como São_ Paulo, do seu porte, da sua grandeza, da sua riqueza, não poderia absolutamente viajar para o exterior e lã se apreSentar c6ino tim faminto
ou como um pedinte, mas como o governante do Estado mais poderoso_da
Federação brasileira. V. Exf., nobre Senador, sabe que nós, Senadores, o Presidente do seu Partido, Deputado Ulysses Guimarães, que é meu colega,
como V. Ex', desde os anos de 72 na Câmara, todos os anos viajamos para o
exterior. Será -que às -nOssas Cxpensas? Não! custas também dos cofres públicos. Vamos prestar serviços, serviços semelhantes àqueles que -o Governador
de São Paulo foi prestar no exterior, e nãO poderia ser também do seu bolso,
porque nem eu, nem V. Exf., nem Senadores, nem Deputados, nunca viajamos
às nossas custas para prestar serviços ao- Governo brasiiCiro. Então, veja V.
Exf. a importância desse Sr. Paulo Maluf, a grandeza desse Sr. Paulo Maluf,
que movimenta para -uma tribuna um líder de um -Partido, de um reSpeitável
Partido brasileiro, para ler tudo aquilo que na"da representi, pois são-miudezas, uma verdadeira mercearia de batatas, de cebolas, de alface, de couves, ...
O SR.- HUMBERTO LUCENA - Pediria que V. Ex• concluísse.
O Sr. Alexandre Costa - ... que absolutamente não fiCã.ril à altura nem
do PMDB nem do Senado Federal. V. Exf. está aí a prestar um serviço, mas
creio que V. Ex,. mesnio nunca subiriã. a esta tribuna- talvez até subisse para
atacar o Governo de São Paulo, o que é normal na política; isto aqui é uma
Casa de debates- para se servir de um relatório desses, triste. Minha esposa,
por exemplo, não recebeu flores. Não sei se a esposa de V. Exf. as recebeu, ou
a esposa de qualquer outro Sr. Senador. A minha não recebeu nem flores nem
presentes. Eu nunca estive no Hotel Maksoud, riunca ahnocei no Palácio dos
Bandeirantes. Logo, V. Ex• não pode generalizar, da tribuna do Senado, com
a responsabilidade que tem de um líder, para falar em esposas de Senadores,
sem que cite quais os Senadores e quais as eSposas de Senadores receberam
flores. Sabe V. Ex• muito bem que c_ondecoraÇões rião foram só os horriens do
Governo que as receberam. Colegas seus, do seu próprio Partído, eu os vi em
São Paulo, eles, sim, no Hotel Maksoud, a receber as condecorações dadas
pelo Governador Paulo Maluf. Esta é a realidade, é a verdade. V. Exf. tomou
uma hora que hâ de ser registrada na História do Senado Federal como urna
hora triste, da leitura de um depoimento fraco, sem documentos, apenas de
acusações a um homem que, V. Ex,. sabe, vem realizando um grande governo
no Estado de São Paulo, queira V. Ex• ou não, e para acusâ-lo das desonestidades que V. Ex• citou, uma por uma, e que atribui a um terceiro, mas, no
fundo, V. Ex• tem que se responsabilizar porque leu, sem que possa apontar
para mim ou para todos os que aqui estão um documentO dessas inverdades,
dessas calúnias. Meus pêsames não ao PMDB, porque creio que nem todos os
homens do PMDB se prestariam a esse papel, meus pêsames a V. Ex' por um
discurso tão triste.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Repilo, com a maior veemência, indignado _o aparte de V. Ex'-, aparte inoportuno e que ele, sim, presta uin desserviçó áó Senado Federal. Ninguém melhor do que V. Exf. para ser, n(!Ste
instante, o advogado do Governador Paulo Maluf nO plenário desta Casa. V.
Ex,. se engana, nobre Senador Alexandre Costa-, não estou aqui" PrOferindo
um discurso de minha lavra. Eu não fiz acusações generalizadas acompanheiros do Senado nem as suas respectivas esposas-: Li~ para que constasse dos
Anais da C3sa, um libelo acusatório-de-um lídCr
responsabilidade partidária na Assembléia de São Paulo, sobre frreguiãridades no governo dÕ
maior Estado da Federação.
-

-com

O Sf.""A"lexatidre Costa - Subsc-ieVeU quando leu.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não subscrevi; eu me limitei a ler.
O Sr. Alexandre Costa - Tenha paciência r
O SR. HUMBERTO LUCENA -Vou adiante. Digo a V. Ex• que nãc
é preciso que eu nem que ninguém subscreva, pOrque, além do discurso, o
Líder do nosso Partido, na Assembléia, teve a riecessâriã. coragem de ir às
barras do tribunal com uma ação popular que vai constar deste pronunciamento. O Sr. Governador do Estado serã intimado i comparecer ao tribunal~
com os seus auxiliares, para depor. E está aqui, para ser compulsada, uma co~
Ieção de documentos, a maioria deles vindOS das ãu-dltOrias d-o-Tribunal de
Contas da União, comprovando as acusações feitas pelo discurso do nobre
líder da Assembléia Legislativa do Estado_.
O Sr. Alexandre Costa- Basta ter ido aÕ Tribunal de Contas, para dizer
que não se escondeu.
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu seria um leviano nesta tribuna se
me limitass~ a dizer que ouvi" falar disso Ou daquilo. Estou transcrevendo nos
Anaj§ do Senado, por ser assunto da maior gravidade, por importar em irregularidades administrativas -seriíSsimãs; uin- ptOnuhcHtmento do Líder do
PMDB na Assembléia Legislativa de São Paulo.
Se v. Ext- quiser responder-lhe, que o resPonda amanhã, se tiver elementos, ou até sii'va de testemunha, como amigo do Governador Maluf, no processo que está sendo movido contfà ele nO Tribunal de Justiça de São Paulo,
para defendê-lo das increpações que lhe estão sendo lançadas pelo nosso líder
na Assembléia de São Paulo.
9 que eu não posso ~ aceitar os termos do aparte de V. ExtO _Sr. Alexandre Costa- Mas V. Ex• tem que aceitar.

O SR. HUMBERTO LUCENA - De pêsames estâ V. Ex•
o·sr. Alexãndie COStii...:. Peço, Sr._ Presidente, que fique consignado nos
Anais do Senado que a esposa dO nobre Líder pode ter recebido flores, a mi·
nha não!
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu não estou aqui descendo a detalhes nominais e peço a V. Ex• que tenha a delicadeza de não envolver nomes
de esposas de Senadores Tio debate.
- O Sr. Alexandre Costa- Mãs, foi V. Ex• quem o disse. Leia o que disse
atrás.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• não me confunde, nobre Se-nador. V. Ex•, como amigo do Governador Maluf, que o defenda da tribuna
do Senado. Que fale no tribunal, como testemunha.
O Sr. Alexandre Costa- Eu estou defendendo o Senado que V. Ext-acusou.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•-e outros afirmam que o Governador Maluf, ...
O Sr~ -Alexandre Costa- EU estoU-~ defendendo o Senado que V. Ex•
acaba de acusar.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu não acusei o Senado. Quem sereferiu a presentes a SenadoreS e suas esposas fOf-o Líder da Assembléia em São
Paulo.
O Sr. Alexandre Costa - Mas quem levou à tribuna do Senado foi V.
Ex•

v:

EX• é quem estâ de
O SR. HUMBERtO LUCENA- Eu H, apenas.
pêsames pelo triste espetãculo do seu aparte na tarde de hoje.
O Sr. Alexandre Costa ~Eu mandarei de presente a V. Exf. não flores,
mas urna tarja pelo discurso que V. Ex• traz, nesta hora, ao Senado da República.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, repetindo: é uma triste coincidêncía que, justamente no dia em que o Movimento Militar de 64
completa 18 anos, o Senado seja obrigado a ouvir um depoimento como est~·
que de!xa mal, que deixa em c~n~ições de penúria, que deixa .numa situação
gravíssima O atuaf detelltor do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Alexandre Costa- Corrija também seus vencimentos e não só as
despesas do Governo de_São Paulo.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O seu aparte não merece resposta,
Senador.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS À QUESE_REFERE O SR. HUMBERTO
LUCENA, EM SEÚ i>ISCURS(F Exffi9 Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Estadual
WANDERLEI MACRJS, brasieliro, -caiado, advogado, Deputado à Assembléia LegÍslativa do_ ~tado de São Paulo, residente nesta capi~al à rua
Graúna, nl' 271 e domiciliado na ComarCa de Americana, neste Estado, à rua
, (doe. incluso),
Rio Branco, n~' 168, portador do título de eleitor nl'
, vem respeitosada cédula de identidade R.G.
e do CIC nl'
mente à presença de V. Ex•, por iritermédío de seus advogados que esta assinam, a fim de, com sustentáculo no§ 31 do artigo 153 da Emenda Constitucional n~' 1, de 17 de outubro de 1969 em consonância com a alínea e) do artigo 21' e alínea e) do parágrafo úniCO do mesmo artigo da Lei nl' 4.717, de 29 de
junho de 1965, promover
-Ação Popular contra PAULO SALIM MALUF, brasileiro, casado, en$enheiro, atualm~nte oc~~ando as fun9ões de Gover:nad9~ ~o Estado de São
Paulo, fesídente e domíCiliado no PaláciO dos Bandeirantes, bairro do Mo-
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rumbi, CALIM EID, brasileiro, casado, atualmente exercendo as funções de
SecretArio de Estado- Chefe da Casa Civil do Ex,m.9 Sr. Governador, residente e domiciliado nesta capital, à rua
, n9
, MARINA BELISQUI, brasileira, casada, atualmente exercendo as funções de Assistente Espe,e
cial do Sr. Governador, residente e domiciliada nesta capital à rua n9
!TALO MIGUEL ALEXANDRE MASTROGIOVANN_I, brasileiro, casado, atualmente ocupando o cargo de Chefe do Cerimoflial do Gabinete do Sr.
Governador, residente e domiciliado nesta capital, à rua n9
Para tanto,
por primeiro expõe:
1. De posse de documentos que lhe foram fornecidos pelo E. Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, em atendimento a requerimento seu estribado no§ 4• do artigo 1• da supramencionada Lei n• 4.717 (requerimentos informados pelos documentos 2 e 3), veio o autor a ter- cOnhecimento das irregularidades apontadas nos itens seguintes desta inicial, praticadas pelos réus
no desempenho de _suas respectivas funções.
2. Tais irregularidades se constituem no seguinte: durante o interregno
em que o primeiro réu, exercitando as funções de Governador do Estado de
São Paulo, tem o mesmo utilizado parte da verba de Representação que foi
outorgada ao Governo pela Assembléia Legislativa por via das Leis de Orçamento, sem qualquer vinculação ao interesse público, desrespeitando frontalmente as determinações constantes da Ordem de Serviço Intçrna n9 l /77 do
E. Tribunal de Contas de São Paulo.
3. Assim, confoi"rile se pode ver das próprias informações dos órgãos
técnicos do mencionado E. Tribunal de Cóntas,
3.1. na análise das contas da aludida verba referentemente ao mês de
março de 1979 (segunda quinzena e primeiros dias de governo), dois presentes
foram adquiridos com sustentáculo nessa verba, um no valor de Cr$ 325~00
(trezentos e vinte e cinco cruzeiros) e outro nO valor de Cr$ 720,00 (setecentos
e vinte cruzeiros), sem que evidenciasse o nome de seus destinatârios impedindo, dessarte, que pudesse o exame do interesse público de tais oferendas, e
mesmo, se, em verdade, as oferendas foram feitas (ver documento 4);
3.2. do mês de abril de 1979 ao mês de dezembro do mesmo ano, as operações foram repetidas da mesma forma, podendo constatar-se que:
3.2.1. no mês de abril, os gastos irregulares com presentes sem identificação de destinatãrios, atingiu o total de Cr$ 299.871,00 (duzentos e noventa
e nove mil, oitocentos e setenta e um cruzeiros); (ver relação constante da alínea C do item 5 do documento 5);
3.2.2. no mês- de maio, idêntica situação, perfazendo um total de Cr$
157.400,50 (cento e cinqUenta e sete mil, quatrocentos cruzeiros e ciriqllenta
centavos); (ver letra b das considerações finaiS do doe. 6);
3.2.3. no Inês de junho, Cr$ 393.984,00 (trezentOs e iJ.oVeiüã e três mil,
novecentos e oitenta e quatro cruzeiros), em sitUação semelhante; (ver item 5
e observação ua" das primeiras considerações finaiS do doe. 7);
3.2.4. situação igual ao mês de julho, O!Jde focalizam os gastos de presentes e destinatários não identificados, num total de Cr$ 183.545,00 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco cruzeiros); (vetitem 12 e considerações finais do doe. 8);
3.2.5. agosto, situação igual Cr$ 215.739,55 (duzentos e quinze mil, setecentos e trinta e nove cruzeiros e cinqUenta e cfnco" centavos); (ver considerações finais no documento 9);
3.2.6. setembro, situação idêntica, Cr$ 287.700,80 (duzentos e oitenta e
sete mil e setecentos cruzeiros e oitenta centavos); ver última parte das considerações do doe. 10);
3.2.7. outubro, situação semelhante Cr$ 432.302,00 (quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e dois cruzeiros); (ver considerações finais do doe. ll);
3.2.8. novembro, situação igual Cr$ 279.133,00 (duzentos e setenta e
nove mil, cento e trinta e três cruzeiros); (ver considerações constantes do
doe. 12);
3.2.9. dezembro, situação idêntica Cr$ 1.032.692,00 (um milhão, trinta e
dois mil, seiscentos e noventa e dois cruzeiros); (Ver considerações constantes
do doe. 13);
3.3._Nesse mesmo interregno, constata-se que, além de serem despendidas as cifras já referidas, sem a identificação dos destinatârios dos presentes,
outras foram verificadas com idêntica ou até maior irregularidade. Assim é
que, se nas primeiras já referidas, informa-se o mimo adquirido, sem a indi~
cação do destinatário, nestas outras, sobre não serem identificados os destinatários, não se identifica também, que presentes foram adquiridos com a
verba, informando apenas na própria opinião dos senhores assessores técnicos do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a existência de Estocagero de Presentes. Assim,
·
33.1. em maiO, vê-se aquisição de presentes "para serem, futuramente,
oferecidos às altas autoridades nacionais e estrangeiras, pelo Chefe do Execu-
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tivo Estadual, sempre que a ocasião assim exigir, num total de Cr$ 151.575,00
(ce_nto e cinqUenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco cruzeiros); (doe. 6);
3.3.2. em junho, situação absolutamente idêntica: CrS 163.380,00 (cento
e sessenta e três mil, trezentos e oitenta cruzeiros); (doe. 7);
3.3.3. em outubro, situação absolutamente igual: Cr$ 1.080,00 (um mil e
oitenta cruzeiros); (doe. ll);
3.3.4. em novembro, situação igual: Cr$ 448.500,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quinhentos cruzeiros); (doe. 12);
3.3.5. em dezembro, situação idêntica: Cr$ 1.985.100,00 (um milhão, novecentos e oitenta· e cinco rml e cem cruzeiros); (doe. 13);
3.4. ainda nesse interregno, inúmeras outras cifras relativas a gastos que
teriam sido comprovados, nem de lOnge poderiam evidenciar a sua subsunção
ao ·conceito de interesse público determinado_ pela Ordem de Serviço Interna
n• l/77 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pela probidade da
administração, a saber:
3.4.1. em abril, despesas com gravatas para serem presenteados os senhores SecretárioS dos Negócios Metropolitanos e da Segurança Pública, num total de Cr$ 1.770,00 (um mil, setecentos e setenta cruzeiros); (documento 5,
item b das considerações analíticas);
·
3.4-.2. em julho, "flores (inclusive para presentes e ornamentações"), sem
qualquer esclarecimento sobre quais os destinos das flores e a que ornamen~
tações se refere, num total de Cr$ 293.513,63 (duzentos e noventa e três mil,
quinhentos e t:eze cruzeiros e sessenta e três centavos); (doe. 8 item f);
3.4.3 em agosto, flores remetidas às esposas dos senhores Senadores e
Deputados Federais por ocasião do aniversário natalício das mesmas, num
total de Cr$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta cruzeiros) (doe. 9 relatório da origem das despesas);
3.4.4. em oú.tlibro, aquisições de flores (43) bouquês de rosas para presente, no valor de Cr$ 7.740,00 (sete mil, setecentos e quarenta cruzeiros);(doe. 11);
3.4.5 em novembro, aquisição--de flores remetidas às esposas dos senhores Senadores e Deputados na ocasião do aniversário natalício das mesmas, num total de Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros); (doe. 12);
3.4.6 em dezembro, aquisição de flores remetidas às esposas dos senhores SenadOres e Deputados na ocasião do aniversãrio natalício das mesmas, num total de Cr$ 6.920,00 (seis mil, novecentos e vinte cruzeiros); pagamento de consulta feita ao jurista Francisco Pontes de Miranda, sem prévia
consulta do Tribunal de Contas, no vàlor de CrS 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) flores para as senhoras do Presidente da República,
V ice-Presidente, Chefe do Gabinete Militar, Srs. Ministros da Casa Civil, Aeronáutica, Comunicações, Educação e Cultura, Exército, FaZenda, Interior,
Indústriã e Comércio, Marinha, Planejamento, Minas e Energia, Previdência
e Assistência Social, Relações Exteriores, Trabalho, Transportes, Agricultura
e para as senhoras Médici, Ernesto Geisel, Ferreira Marques e Sra. Gustavo
Rego Reis, num total de Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros); (doe.
13);
3.5 Durante os meses do ano de 1980, continuaram as irregularidades
sob o mesmo estilo, inobstante e recomendação do E. Tribunal de Contas,
publicado no Diário Ofi da/ de 2 de abril de 1980, segundo a qual aquisição de
presentes Sem identificação dos destinatários e estocagem de presentes para
ofertas eventuais contrastam com o "interesse público", determinado pela
Ordem de Serviço Interna n9 l /77 do Tribunal de Contas. Assim,
3.5.1 em janeiro: presentes serri identificação dos destinatârios: Cr$
141.830,50 (cerito e quarenta-e ti.rif mn, oitOcentos e trinta cruzeiros e cinqUenta centavos); presentes estocados, sem se ter conhecimento a quem e se foram
ofertados: CrS 502.780,60 (quinhentos e dois mil, setecentos e oitenta cruzeiros e sessenta centavos); (doe. 14);
3.5.2. em fevereiro: presentes sem identificação dos destinatários: Cr$
269.930,00 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta cruzeiros);
presentes estocados, sem se ter conhecimento a quem e se foram ofertados:
Cr$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros); (doe. 15);
3.5.3. em março: presentes sem identificação dos destinatârios: Cr$
20.125,00 (vinte mil, cento e vinte e cinco ·cruzeiros); presentes estocados, sem
se ter conhecimento a quem e se foram ofertados: CrS 256.635,00 (duzentos e
cinqUenta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco cruzeiros); (doe. 16);
3.5.4. em abril: presentes sem identificação dos destinatãrios: Cr$
286.160,00 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta cruzeiros); presentes
estocados, sem se ter conhecimento a quem e se foram ofertados: Cr$
1.201.450,00 (um milhão, e duzentos um mil, quatrocentos e cinqUenta cruzeiros); (doe. 17);
3.5.5. em maio: presentes sem identificação dos destinatários: Cr$
306~655,00 (treZentOs e seis rriil, seiscentos e cinqUenta e cinco cruzeiros); presentes estocados, sem se ter conhecimento a quem e se foram ofertados: CrS
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1.094.550,00 (um mílhão, noventa e quatro mil, quinhentos e cinqUenta cru- zeiros): -(doe. 18);
3.5.6. em junho: presentes sem se ter conhecimento á querti e Se foram
ofertados: Cr$ 743.7to;oo (setecentos e quarenta e tres mfl, ·setecentos e dez
cruzeiros); (doe. 19);
3.5.7. em julho: presentes sem identificação dos destinatários: Cr$
555.530,00 (qUinhentos e cinqUenta e ciilco mil, quinhentos e trinta cruzeiros); idem, idem, Cr$ 1.326.500,00 (um milhão, trezentos e vinte e seiS: mil, e
quinhentos cruzeiros); (doe. 20);
3.5.8:- ·em agOStO:--(fresenles SerifidentificaçãO dos destinatários: Ci'S
467.895,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco
cruzeiros); presentes sem se ter conhecimento a-quem e se foram ofertados:
Cr$ 915.000,00 (novecentos e quinze mil cruzeiros); (doe. 21);
3.5.9. em Setembro: presentes sem identifiCaÇão dos destinatárioS: CrS
490.804,00 (quatrOCC_ritos e-n-oventa mil~ offõCCmtos e quatro cruzeiros)~- presentes sem se ter conhecimento a quem e se foram ofertados:- CrS 67.000,00
(sessenta e sete mil cruzeiros); (doe. 22);
- 3.5.10. em outubro: presenteS sem identificaçãO-dos desiin-atãríos: CrS
528".033,00 (quinhentos e vinte e oito mil e trinta e três cruzeiios); presentes
sem se ter conhecimento a quem e se foram ofertados: Cr$ 2.589.000,00 (dois
milhões, quinhentos e oitenta e nove mil CruZeiros); (dOC. 23);3.5.11. em novembro: presentes sem identificação dos destinatârios:
Cr$ 398.015,00 (trezentos e noventa e oito mil e quinze Cruzeiros); presentes
sem se ter conhecimento a quem e se foram ofertados: Cr$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil cruzeiros); (doe. 24);
3.5.12. em dezembro: presentes sem identificação dos destinatâríos:
CrS 2.155.000,00 (dois milhões, cento e cinqUenta e Cinco mil cruzeiros); presentes sem se ter conhecimento a quem e se foi:ãtri oTCrfã.dOs:-crs 1.085.490,00
(um milhão, oitenta e cinco ri:Iil, quatrocentos e noventa cruzeiros); (doe. 25);
3.6. Durante o mesmo ano·, inúmeras importãn'Cia:s for'àrrLôespendidas,
através de gastos comprovados, que, nem de longe, se subsumem ao conceito
de interesse público, nos mOldes da mencionada Ordem de Serviço Interna n,
I f77, do E. Tribunal de Contas e à probidade da Adminísl:r3ção -púOllca, asaber~

3.6.1. fevereiro:- flores presenteadas às esposaS de -senadores e deputados, por ocasião do aniversário natalício das mesmas~ num tolal"âe Cr$
1.080,00 (um mil e oitenta cruzeiros); (doe. 15);
3.6.2. março: flores presenteadas às esposas de senadores e Deputados
por ocasião do aniversârio natalício das mesmas, num tOfal de CrS 5.040,00
(cinco mil e quarenta cruzeiros); (doe. 16);
3.6.3_. junho: flores presenteadas às esposas de senadores e deputados
por ocasião do aniversário natalício das mesmas, num total de Cr$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos cruzeiros); (doe. 19);
3.6.4. julho: conserto de carro do deputado F:f:?-d_eral da Bahi_a, H~racio
Matos Junior, danificado em ocorrência de trânsito, num total de Cr$
52.855,00 (Círiqüenta e dois mil, oitoceritos _e cinqUenta .e cinco cruzeiros);
(doe. 20);
3.6.5. setembro: flores enviadas às esposas dos senhores senadores e deputados por ocasiãO do aniVersário riatalício das mesmas, num total de Cr$
15.400,00 (quinze mil e quatrocentos cruzeirOs); (doe. 21);
3.6.6. outubro: flores enviadas às esposas de senadores e deputados por
ocasião do aniversãrio natalício das mesmas, num total de Cr$ 17.60Q,_UQ(dezessete mil e seiscentos cruzeiros); (doe. 22);
3.6.7. dezembro: flores enviadas às esposas de senadores e deputados
por ocasião do aniversário natalício das mesmas, num total de Cr$ 10.800_.00
(dez mil e oitocentos cruzeiros); (doe. 23).
3.7. durante os meses de janeiro a junho de 1981 - cujas anâlises das
contas foram fornecidas pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
ao autor, as irregularidades acima apontadas continuam no mesmo diapasão.
Assim,
3-.7.1. em janeiro: presentes sem identificação de destinatârios:_Cr$
372.38_5,00 (trezentoS e se-tenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros): presentes sem se ter conhecimento a quem e se foram ofertados: Çr$
2.741.000,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil cruzeiros); (doe.
24);
3.7.2. em fevereiro: presentes--sem identificação dos destinatários: Cr$
404.158,00 (quatrocentos e quatro mil, cento e cinqUenta e oito- truzeir"os);
presentes sem se ter conhecimento a quem e se foram ofertados: Cr$
2.207.000,00 (dois milhões, duzentos e sete mil cruzeiros); (doe. 25);
3.7.3. em março: presentes sem identificação dos destinatários: crs
1.417.420,00 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte
cruzeiros) presentes sem se ter Conhecimento a que e se foram ofertados: Cr$
482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil cruzeiros);c (doe. 26);
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3.7 .4. em abril: presentes sem identificação dos destinatáriOs: Cr$
1.357.7_6_1,00 (4m milhão, trezentos e cinquüentae·sete mil, setecentos e sessenta e um cruzei:i'os); presentes sem se ter conhecimento a quem e se foram
OtertadOs: Cr$ 2.186.ÕOO,OO-(dois ci-lilhões, cento e oitenta- e seis mil cruzei_ros); (doe. 27);
3.7 .5T em maio: presentes sem identificaÇão dos destinatários: CrS
441.710,00 -(quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e dez cruzeiros);
-presentes- óferecidó:S pelo Secretário Chefe da Casa Civil, sem qualquer pronunciamento a respeito ao valor de crs 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros); presentes sem se ter conhecimento a queril e se foram ofertados: Cr$
4~813.000,00 (qúãtro niilhões, oftocentos e treze -mil cruzeiros); (doe. 28);
__ 3.7.6. em junho: presentes sem identificação dos destinatários: Cr$
1.131.600,00 (um milhão, cento e trinta e um mil e seiscentos cruzeiros); presentes sem esclarecimentos relacionados no ..Gabinete do Governador": Cr$
935.120,00 (novecentos e trihta·e dncó fuil, cento e vinte cruzeiros); (doe. 29).
3."8. Aiilda nesse "interregnõ outr-as-despesas são relacionadas na análise
das contas e, embora comprovadas, segundo opinação dos órgãos têcnicos do
E. Tribunal de Contas, nem- de longe poderiam evidenciar qualquer enquadramento ao conceito de- Interesse públicO determinado pela Ordem de Serviço Interna n9 1/77 do aludido E._-Tiibunal e pela probidade da administração, a saber:
_
__
_
-- ----3":8 ..1. jaile"irO:--noreS -presenteadas--às- esposas de senadores e deputados
federais, por ocasiãO do aniverSárío riatalícío das mesmas, num total de Cr$
4.500,00 (quatro_ mil e quinhentos cruzeiros); (doe. 24);
3.8.2. abril: flores presenteadas às esposas de senadores e deputados federais, por ocasião- de aniversãtio-·-natalícío das mesmas, num total de Cr$
20.400,00 (vinte mil e quafrriCé:nfos cruzeiros); (doe. 27);
·--· Y.:S:J. jUnhO: flo"r'es remetidas às esposas de senadores e deputados fedeiãis, -por ocasião do aniversário natalício das mesmas, num total de CrS
30.000,00 (trinta mil cruzeiros); (doe. 29).
3.9._ Além _disso, quando da viagem do Grupo-Precursor à Colômbia.
análise de contas informa que, nessa viagem fOram despendidas as importâncias de CrS 4.502,5.0 (quatro mil, quinhentos e dois cruzeiros e cinqUenta centavos); e Cr$ 2.546,30 (dois mil, quinhentos e quarenta e seis cruzeirOs e trinta
centa\•os); conversão do dinheiro ao preço do dólar na data dos gastos --junho de 1980- para aquisição de flores e presentes sem a devida informação
sobre a quem tais -mimós teriam sido Oferecidos; (doe. -_JQ).
4. Além de todas essas despesas que se efetivamente gastas, esbarram de
forma gtitante no conceito de interesse público, inúmeras outras deixam de
ser informadas nas contas embora façam referências a atas que também se divorciam do aludido conceito. Por outro lado, ao referir-se o E. Tribunal de
Corrras à identidade dos- deStinatários- dos presentes recebidos. o fazem de
uma forma genérica sem indicar nomes e funções dos beneficiados, impedindo, dessarte, uma análise por parte dos autores sobre a verdadeira subsunção.
Esses fatos haverão de servir de causa petendi de outra ação após maiores meticulosidade de exame.
5. Em todos os documentos que são juntos a esta inicial, alusivos às contas do interregno segunda quinzena de março de 1979 a junho de 1981, existe
impugnação expressa por parte dos órgãos técniCos dO E. Tribunal de Contas
do Estado_ de São Paulo, sendo certo que no dia 2 de abril de 1980 fora publicada uma recomendação no DO, prevenindo os responsáveis pelas contas
sobre as irregularidades advindas da "'Estocagem de Presentes" e entrega de
presentes sem identificação dos beneficiários. A essa alUdida recomendação,
não deram os responsáveis~ menor satisfação e, ao invés de passar a dar os
~clarecimentos, apenas informaram nas contas subseqUentes genericamente
que a oferta deles sempre obedecia o engajamento do conceito de interesse
público. Tais declarações foram sempre assinadas pelo terceiro e quarto réus
e via de regra, endossadas pelo segundo rêu, que com tal atitude passaram a
considerar-se juízes dos seus próprios atos, retirando essa função do E. Tribunal de Contas.
6. Parte das corltas an3.iisaci.ls, não obstante as irregularidades apontadas pelos órgãos téc:rliCoS'dó-in6ncíonadq Tdbunal, feiram apfoviidas.
-7. O montante das despesas_ impugnadas pelos aludidos órgãos técniCos
da forma jã acima declarada. (Itens: 3.1, 3.2.1, 3.2.2., -3.2.3., 3.2.4., 3.2.5.,
3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2,9., 3.3.1., 1,p., 33.'\.,_3}.?., 3.5J., 3.5.2,; 3.5.3.:,
3.5.4., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.7., 3.U., 3.5.9., 3.5.10., 3.5.1 i:, 3.5.12., 3.5.13., 3.7.1.,
3:7.2., 3.7.3., 3.7.4., 3:7.5., 3.7.6.; 3.7.7., 3.9.) importam num total de Cr$
40.468.395,33 e o montante das despesas que esta petição sustenta que, embora esclarec_i_das,_ nem de longe subsumem-se ao conceito de interesse público,
(itens: 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.o.3:; 3.6.4.,
3.6.5., 3.6.6., 3.6.7., 3.8.1., 3.8.2.; 3.8.3.) importam-- num total de Cr$
863.178,63.
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Ao depois, pondera:
8. Ao analisar, José Afonso da Silva, a natureza do direito de ação popular, focaliza de forma clara a sua especificidade a saber, o interesse material
que fundamente todo e qualquer tipo de ação judicial, não se equivale ao interesse material que serve como fulcro da pretensão na ação popular. Esse interesse material, na ação popular não pertence propriamente ao pretendente,
mas sim ao Estado, do qual o autor faz parte e tem interesse na probidade da
sua administração. (Ação Popular Constitucional - doutrina e processo
R.T. 1968- pâginas 78 c seguintes). São do mesmo autor, as seguintes palavras a respeito do objeto mediato da demanda popular: uo objetivo que fundamenta o próprio conceito da ação popular, é a manutenção do princípio da
moralidade na conduta dos poderes públicos, ou das entidades privadas relativamente à gestão do patrimônio público", e, Eli Lopes Meirelles enfatiza
que a ação popular "'é um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizâvel por qualquer de seus membros. Por ela não se amparam direitos
próprios, mas sim interesses da comunidade".
9. Não hã dúvidas, pois, que cabe ao particular no seio de sua coletividade, uma vez constatadas irregularidades que comprometam a probidade da
administraçãO, tomar providências no sentido d-e desfazer a lesão dos cofres
públicos. Ora, nã. anâlise dos fatos narrados neste petitório salta à evidência
que, com os gastos efetivados na forma·como ficou esclarecida, houve absoluto desvio das finalidades a que se destinava essa parte da verba dotada pela lei
do orçamento à ·~representação".
10. A especificidade da verba de representação não pOde fugir ao conceito genérico de qualquer outra verba, qual seja o Hinteresse público"' na sua
aplicação. O emprego da verba a "conserto de automóvel de deputado visitante", tal como a ~'entrega de flores a senhoras de deputados e senadores, pelos seus aniversários natalfcios", informam atos de natureza absolutamente
privados, que não podem ser fulcrados em verba, cuja dotação não fugiu como não pode fugir - ao conceito de interesse público.
11. Por outro lado a ausência de informações sobre a quem e se os presentes adquiridos pela verba, foram entregues, demonstram, de forma clara,
igualmente, o desvio de destinação da mesma, num flagrante atentado ao ar~
tigo 2'>~ da letra e da Lei n~ 4.717, de 29-6-65, verbis: são nulos os atos lesivos
ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: e)
desvio de fmalidade, e à Ordem de Serviço Interna n• l/77 do E. Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
12. A responsabilidade dos quatro réus encontra-se clara na exposição
dos fatos posto que como lã se afirmou, os três últimos inclusive chegaram a
declarar que os atos praticados atendiam ao interesse público, enveredando
com tais alegações, funções que não lhes cabem e que são destinadas pela ordem jurídica ao E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o primeiro
deles, sobre, inclusive ter praticado atos de entrega de mimos em desacordo
com a Ordem de Serviço Interna n• l/77 do E. Tribunal de Contas, omitiu-se
na averiguação dos atos de seus subordinados.
E, afinal requer:
13. Digne-se Vossa Excelência de determinar a citação dos rêus, para
que contestem a presente ação no prazo legal, citando-se tambêm a Fazenda
do Estado para tomar posição no feito; vendo-se afinal condenados os réus a
devolver ao erãrio público a quantia de Cr$ 41.331.573,98, acrescida de juros
de mora e correção monetãria, pelo reconhecimento judicial das nulidades
dos atos_ mencionados na exposição fãtica, em- viffude do desvio da destinação das verbas acima aludidas, bem como a pagar as custas processuais
despendidas pelo autor, para promoção da presente ação bem como verba de
subumbência e demais pronunciações de lei.
14. Protesta-se por todos os meios de provas em direito permitidas, inclusive depoimento pessoal dos réus, sob pena de confesses.
E,

LIMINARMENTE
15. Com sustentáculo no§ 4• do artigo 5• da Lei n• 4.717 com a redação
que lhe foi dada pela lei n• 6.513 de 20-12-77 determinar aos réus que, no desempenho de suas funções paralisem de imediato, despesas com "estocagem de
presentes" e com mimos que sejam ofertados a pessoas desconhecidas, bem
como ainda que deixem de aplicar verba de representação para interesSes exclusivamente privados, sob as penas da lei.
16. Atribui ao feito o valor de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros).
_
Nestes termos, após distribuída, registrada e autuada a presente petição
em uma das Varas da Fazenda Estadual da Comarca de Sã_Q Pa1,1lo, com QS
documento_s que a acompanham, pedem e aguardam
Deferlffieilfo
São Paulo, 30 de março de 1982.
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Coerente com as minhas convicções e atitudes
políticas, ocupo esta tribuna para, mais uma ve:i, ieiterar a minha fidelidade
aos postulados e diretrizes da Revolução de 31 de març_o de 1964, exatamente
quando a Nação celebra, na data de hoje, seu 18'>~ aniversário.
Como já o fiz da tribuna da Câmara dos _Deputados quando Deputado
Federal (1965 e 1966), posteriormente como Governador e venho fazendo todos os anos, ilo Senado Federal,- ao contrário dC-muitos que, embora dela
beneficiãrios, se oriliteni, ou a apedrejam.
A experiência ensinou-me a acolher com- naturalfclade e compreensão,
nos entreveres das rudes pelejas político-partidárias, o numeroso e variado
espectro que abrange desde os críticos, siStemáticos e contundentes, aos indiferentes, trânsfugas e apóstatas.
A aceitação, o aplauso, as críticas ou anfagonismos, são posidonamentos que refletem juízos de valor, imponderãveis e necessãrios, diante dos
acontecimentos decisivos na trajetória dos indivíduos, das comunidades e da
Nação.
Não somente estabelecem os contrastes pafa o ju-lgamento dos fenômenos ocorridos e de suas conseqUências, como podem gerar diretrizes para
uma participação lúcida e coerente.
O fato irreversível, carregado de significação, pelas suas profundas, heterogêneas e vastas conseqUências,- aliás, a caritcterística bâsica deste 189 aniversário, - é que o vitoriosO Movimento de 31 de março de 1964 jã ensejou o
advento de 5 governos l'evolucionãri"Os, cada qual com o seu fecundo acervo
de realizações, fisionomia própria e peculiaridades. Refiro-me aos Presidentes Caste11o Branco, COsta e Silva, Emílio Mêdici, Ernesto Geisel e João Bap~
tista Figueiredo que, por sua vez, comemorOu, em meio ao regozijo e aos
aplausos da nacionalidade, o seu 3'>~ ano de governo.
No decorrer dessa longa trajetóriã, -inici~~ em março de 1964, a Nação
se transformou radicalmente, e se expandiu em todos os sentidos, período
desde então jâ definitivamente incorporado ~-História do Brasil, como um
dos seus capítulos básicos.
-Decorridos céleres estes últimos 18 anos, o ritmo da nossa História vem
se acelerando, no turbulento cenãrio do mundo contemporâneo, dando a impressão de que o Brasil está queimando etapaS no rot6iro de um desenvolvik
mente sem paralelo.
Já agora pode-se avaliar, com serenidade e realismo, sem quaisquer preconceitos ou passionalismo, a vasta gama dos resultados alcançados e das
transformações que se eStão operando no amplo quadro das nossas realidades políticas, econômicas, sociais e culturais.
Aí estão, para comprovã-lo, os resultadOs do Censo de 1980,' além dos
i~dicadores estatisticos amplamente divulgad~---:- a respçito de todos os setores
e aspectos daquelas realidades, para demonstrar a contribuição decisiva e
transcendental do Movimento de março de 1964, na consecução dos objetivos
então colimados.
Fonte geradora das forças que estão modd<l.ndo a- fisionomia de um Brasil inteiramente novo e-diferente, como Nação_çonsciente dos seus problemas
e vulnerabilidades, mas que enfrenta, com inexcedível coragem, os desafios
emergentes, a Revolução de 1964 surgiu no preciso instante em que o povo e
as Forças Armadas, se uniram para erradicar, em definitivo, as causas do
atraso, do subdesenvolvimento, e as periódicãS-crises institucionais ou conjunturais, provocadoras de impasses e tensões psicossociaiS de extrema periculosidade.
Na verdade, torna·se desnecessário reniimlorar os perigos qq,e então
ameaçavam destruir a Federação através da explosão de conflitos sociais incontroláveis, da desestabilização da ordem jurf4ica, das tentativas de desmoralização das autoridades em todos os níveis do Governo e da Administração,
-em suma, o sombrio panorama de um país 9.ue, deSde 1961, rapidamente
se desintegrava, em virtude da simultaneidadC das ciises exacerbadas pela
ação corrosiva das ideologias importadas, dos _agentes da subversão e da corrupção.
Diante dessa situação caótica, as Forças Armadas não poderiam se omitir, insensíveis ou alienadas, e cumpriram, então, o seu dever maior de fidelidade à Pátria, asSegurando-lhe a integridade, a sobrevivência, e a defesa dos
supremos interesses da paz, da justiça social e do bem-estar das famílias brasi--leiras.
_
A providencial intervenção das Forças An:Iladas, em março de 1964, salvou a Nação das conseqUências de uma guerra civil prestes a explodir, que seria uma catástrofe q~ dimensões incom_ensrirãyei~, a exemplo do que ocorre~,
e vem acontecendo, em vários países, arrasados pela calamidade das convulsões político-sOciais geradas pelo radicalismo irracional, pelo terrorismo, pelas ambições desenfreadas e pelo ódio.
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A esse respeito assim se expressou o General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, quando Ministro do Superior Tribunal Militar, 1nspir3:d~ _em lúcidos
pronunciamentos do saudoso Presidente Humberto de Alencar Castello
Branco - por ele considerado como ••um estadista além de seu tempo" ...
.. As Forças Armadas, na vida nacional, só têm interferido na
política rios inomenlõs de crise institucional, mesmo assim com objetivos precísos e tempo limitado.
CeSsados os motivos de intervenção, elas têm retornado às suas
atividades regulares, conscientes de que cabe aos políticos a ordenação jurídica da Nação e o pleno exercíciO de governar, enquanto
às Forças Armadas cumpre manter a lei, a ordem e garantir a segurança do País. Esta tem sido a sua norma de comportamento, essência da própría tradição do seu compromisso democrático, explicitado sempre nas Constituições vigentes.
A história, felizmente, registra tal coerência no -cumprimento
da ação missionârí3. a que se imPUSeram, como Poder Moderador,
visando à continuidaãe da vida democrática nacional.
Daí afirmarem, com muita propriedade, os estudiosos da nossa
evolução sócio-política, que o Brasil tem recebido de suas Forças
Armadas exemplos de sentido ético no compoitamento político, que
honram a cultura e a história nacional."
Essa missão histórica e tradicional das Fõrças Armadas caracteriza a sua
trajetóría, na -inedida em que, só excepcionalmente, quando se esgotam todas
as alternativas, é que passam a desempenhar funções extra-militares, sempre
a serviço dos ideais da conciliação nacional, do restabelecimento da normalidade institucional, do equilíbrio, sobrevivência e estabilidade da Federação,
bem como da elimíiülÇ-ão das caUsas ou fatores responsáveis pela ruptura da
ordem jurídica.
Sendo o Brasil de hoje um País explosivamente jovem, com mais de 60
milhões de brasileiros abaixo dos 19 anos de idade, é natural que somente as
gerações mais velhas possam compreender, na sua ampla variedade de aspectos, o volume e o alcance dos resultados decorrentes do Movimento de 31 de
março de 1964.
Pode-se afirmar, sem receio de qualquer-conteStação, que 18 anos depois
desse histórico acO:iltecimento, o Brasil emergiu no plano internacional como
uma nação amadurecida, responsável, protagonista e construtora do seu próprio destino.
Em face de suas imensas dimensões geodemográficas e económicas, -o
Brasil evoluiu rapidamente no sentido de concretizar sua vocação como celeiro mundial de alimentos, matérias-pri"mas e recursOs naturais.
ToQos os povos civilizados acompanham o que acontece no espaço desta
Nação-Continente, onde se realizam gigant~scos projetes, visando ao desenvolvimento auto-sustentado de mais de 125 milhões de brasileiros, que estão
forjando uma civilização despojada dos velhos ódios e preconceitos raciais ou
de classe.
Uma civilização-aberta, voltada para o diálogo e para o trabalho construtivo.
A análise retrospectiva da atuação dos 5 governos revolucionários, no
período 1964/1982, revela o especial interesse dos altos Chefes Militares com
a melhoria dos índices de aparelhamento, operacionalidade e modernização
das Forças Armadas- Exército, Marinha e Aeronáutica- para o que desenvolveram uma intensa política de aprimoramento dos seus recursos humanos.
O pleno êxito dos programas relativos ao planejamento das operações
combinadas, à mobilização, às pesquiSas, ao ensino, à tecnologia e à Informática, capacitaram as Forças Armadas de tal forma que passaram a participar,
decisivamente, no desenvolvímento científicO; lecnõlógico e econômico global do País.
Sem se afastar um milímetro sequer de sua missão constitucional, e dos
seus encargos tradicionais, também as Forças Armadas brasileiras _se transformaram, desde 1964 até agora, através do perene aperfeiçoamento de sua
briosa oficialidade, de seus quadros e das tropas, em virtude da alta cate_goria
de sua rede de modelares escolas de ensino técnico especializado nos domínios_ da engenharia, da eletrônica e das comunicações, além da boa qualidade
das instituições de desenvolvi,mento cultural de alto nível como, por exemplo,
as Escolas de Comando e Estado-Maior, os Institutos Militares de Engenharia e a Escola Superior de Guerra (ESG) - celeiro de capacidades e valores
consagrados, que tantos serviços vêm prestando ao País.
Amadurecidas e modernizadas, as Forças Armadas estão presentes e
atuantes em todos os setores, empreendimentos e áreas vitais do desenvolvimento nacional.
Aí estão, em plena e bem sucedida execução, os projetes Setoriais de Pesquisas e Desenvolvimento Cieniífico e Tecnológico ·ao Exército, dã. Marinha
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e da Aeronáutica, de cuja realização a Nação. se beneficia porque geram divisas, como por exemplo: blindadOs, viaturas, mísseis, foguetes e lançadores,
anDamentos, munições, material de engenharia e equipamento eletrônico, radares, aviões, e assítn Phr diante.
Merecem destaque específico os -empreendimentos vinculados à construção naval, à eletrônica, às telecomunicações, à engenharia mecânica, sistemas navais, biologia marinha, oceanografia, química, bioquímica, tecnologia
de alimentos, energia e atívidades espaciais.
A Aeronáutica, à semelhança do Exército e da Marinha, situa-se na vanguarda do desenvolvimento científicQ ~tecnológico nacional, através da execuçãO do Programa Espacial Brasileiro, dos projetas em andamento a cargo
da EMBRAER, dos múltiplos programas de pesquisa, ensino e desenvolvimento tecnológico realizados pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o programa Radar, o Correio Aéreo Nacional (CAN); -em suma,
encontram-se as nossas Forças Armadas engajadas na plena e vitoriosa execução de um vasto complexo de projetes e empreendimentos de grande envergadura, dimensionados em função das necessidades da defesa e do desenvolvimento técnico-científico da Nação.
Não seria possível, nem é esta a ocasião propícia, enumerar os resultados
e objetivos atingidos pela Revolução de Março de 1964. Impõe-se, contudo,
registrar, ao ensejo do seu 189 aniversário, que ela estimulou em todos os
níveis e setores, o processo das transformações nacionais, fiel aos seus compromissos fundamentais, resumidos pelo Presidente João Baptista Figueiredo, quando jurou fazer desta Nação-Continente uma Potência Mun~ial democrática, cãr3cferizadã. pelo furieiona-mento, dentro de suas fronteiras, de
um autêntico Estado de Direito a serviço da Democracia, capaz de proporcionar aos 125 milhões tfe brasileiros paz,-trabalho,justíça social, prosperidade e bem-estar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Para encerrar estas considerações parece-me adequado transcrever a
Oração do Presidente João Baptis~a E_igu~ix:_edo na_J\'fissa celebrada na Catedral de Brasília, exatameÕte 31 de março de 1979, ao iniciar o 19 ano do seu
Governo.
É um documento históiica _e transcendente que, simultaneamente, ao
enaltecer a Revolução de 31 de Março, condensa os postulados do seu Governo, e revela à Nação os atfibutos de sua personalidade como um estadista integralmente dedicado ao seu po_vo e _à sua Pátria.
Passo a ler o refCrido documento:
'"Brasília, DF
Catedral

a

ORAÇÃO DO PRESIDENTE JOÃO
FIGUEIREDO NA MISSA DE 31-3-79
Senhor:
Fazei-me, neste momento, o mais humilde dos brasileiros.
Para que eu possa condu,zi-los em direção ao futuro, tornai-os
todos meus irmãos. fazei qu~ sejã.rri irmãos uns dos outros, sejam
eles de todos os sangues, cores, raças, pensamentos; creiam ou não
no meu Deus, ou em outros deuses.
_ Fazei, Senhor, que eu saiba ouvi-los em suas críticas, que eu tenha coragem de admitir o meu erro, em benefício da verdade.
Fazei que a minha pobreza compreenda a dos meus concidadãos; e que eu saiba lutar para que eles vivam melhor do que vivi.
Fazei, Senhor, que os homens que me cercam, que escolhi para
o meu Conselho e para suprir as minhas deficiências, sejam o sopro
de Vossa Vontade. Fazei que--sejani. -para mim fraternalmente controversos: corajosos, ao_ contestar minhas faltas; bravos, para lutar
por meus acertos.
Fazei-me e fazei-os respeitadores da opinião do próximO, justos no falar e no ouvir. Fazei que da sabedoria deles nasça a minha.
Fazei, que, a exemplo de meu pai, eu trabalhe pela riqueza do
pobre, pela instrução do inculto. Enfim, pela liberdade do Homem.
Fazei que eu lhes assegure o direito ao pão, ao chão, à voz, à
justiça. Para que eu seja um bom brasileiro, aos olhos e ao julgamento desses meus irmãos. E para que por eles como irmão eu seja
lembrado.''
Finalizando Sr. Presidente, solicito sejam incorporadas a este meu pronunciamento as Ordens do Dia comemorativas do 189 aniversário da Revolução de 31 de março de 1964, dos Srs. Ministros General Walter Pires, do
Exército, Brigadeiro Oélio Jardim de Mattos, da Aeronáutica e do Almirante
Maximiano- da Fonseca, da Marinha. (Muito bem! Palmas.) O orador é cum-
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DOCUMENTO A QUE SE REEEJI.E 0 SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Ordem do Dia, do General Walter Pires, Ministro do Exército.
É a seguinte a ordem do dia do Ministro do Exército:
"Hoje a Nação comemora o 189 aniversáriQ da Revolução democrática
de 1964, que marcou o início de um novo período de nossa história. Fa~ quaw
se duas décadas que as Forças Armadas, convocadas pelo povo, se mobilizaram para impedir que o País tomasse o rumo que lhe queria impor uma minoria a serviçO- de interesSes estrangeiros.
Essa cerimônia símples e austera, que hoje se realiza em todos os pontos
do nosso território, é dedicada a relembrar esses fatos que tanto influenciaram nosso destino e são responsáveis, em últlriiã. arfâlise, pelo progresso que
temos desfrutado e pelo conceito que gozamos no cenário mundial.
Tem surgido, ultimamene, tentativas de dinlinuir o significado histórico
do movimento democrático de 1964, distorcendo a realidade que os mais velhos conheceram e trazem bem viva na memória: as grevesopolítícâs que duravam meses, a desorganização econômica,- ainversão dos valores, a subversão
dos· princípios da hierarquia e da disciplina, a fncOmpetêáC1a adri11ri1strativa,
o oportunismo polítiCo e, em suma, a anarquia. Depois viriam a ditadura, a
opressão e o medo. As Forças Armadas, contudo, antecipando-se aos acontecimentos, impediram a iinplantação de um regime marxista no Brasil.
Após essa fragoiõsa deriotã qüC teve repercussão-em-tõda a Américaas forças de esquerda se retraíram e o País pôde, novamente, retomar o caminho do desenvolvimento, fruto natural de um trabalho patriótico, ordeiro,
sério e profícuo.
~inegável o progresso experimentado pelo Brasil, em todos os campos, a
partir de 1964. Hoje em dia, seu nome já não consta do rol dos subdesenyolvidos._ Graças aos nossos próprios esforços, somOs urria nação admirada e respeitada em todo o mundo. A_crise econômica que atllalnlente assola grande
número de países está sendo vencida por nós com decisão e galhardia. A guerrilha e o terroiismo- estão erradicados do nosso território~ Anseios antigos,
como a reforma agrária, estão se realizando d_e forma pacífica e objetiva. A
população jâ rtão se encontra desprotegida ante os grandes problemas sanitários. As milhares de casas populares construídas em todo o País abrigam
famílias que antes nenhum teta possuíam. O parque industrial cresceu e se firmou. A agricultura e a pecuária atingiram. riívCis sem -precedentes.As vozes que hoje se levantam contra a Revolução - fazendo coro com
a nova invertida do marxismo na América - são. fruto, por certo, do fantasma de uma derrota,-dessa feita pelo voto. Procuram, mais uma vez por meio
da demagogia, conquistar o apOiO do povo que, graças à realidade dos fatos,
se encontra agora politicamente maduro e saberá, com segurança, distinguir a
promessa vã e inconseqUente do trabalho bon_esto ..e produtivo.
Bastante cômoda é a posição dos que apenas criticam e nada têm de concreto a apresentar. Nunca falham, pois nunca se arriscam a realizar. Bem diversa tem sido a atitude dos governos revolucionários, que, com-firmeza e desassombro, têm enfrentado os graves problemas que nos afligem. Se errós
houve, muito mais numerosos foram os acertos. A situação atual do País estã
aí para confirmar. Aos_ radícais, aos alienados, aos que não querem participar, aos maus brasileiros, resta apenas semear a dúvida, o pessimismo, odescontentamento, a perspectiva do caos.
Não se iludam, todavia, esses que tentam retardar nosso proceSso democrático, animados_que estão com as recentes ações comunistas na América,
Âsia e Europa. Os ideais de 1964 são nobres, atuais e válidos, e, portanto, devem ser preservados pelas Forças Armadas e pelo povo_ brasileiro~ Nossas
conquistas nos últimos anos, obtidas à custa de sacrifício, suor,- e mesmo sangue, são assaz significativas e delas não abriremos mão. A democracia que estamos construindo jamais será sinônimo de fraqueza ou anarquia. Muito pelo
contrário, Será forte, sólida e capaz de se defender das tentativas de imposição
de regimes em ,desacordo com nossos costumes.
Em 1964, o Exército assumiu, mais uma Vez, perante a Pátria, o sagrado
compromisso de defender seus bens mais caros, entre eles a democracia. Hoje
compete a todos nós continuar honrando esse compromisso."

Ordem do Dia do Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, da Aeronáutica.
A ordem do dia do Ministro da Aeronáutica -é· a seguinte:·
"Ingenuidade é pensar que uma democracia esgota-se no direito de votar
e ser votado; mas ingenuidade, ainda maior, é acreditar que ela possa existir,
sem esse livre exercício.
Os caminhos da democracia passam e se reorientam pelas urnas e, por
isso mesmo~ aos homens de espírito p-úblico mais importa a lisura e a representatividade global dos resultados que os temores ou as ânsias individuais
pelo poder.

Ingenuid~de é pensar que o desenvolvimento do proje~o politic_~_do (]o_verno possa pre·scindir do referendum" das urnas; mas ingenuidade, ainda
maior, é confundir esse anseio de suporte político com qualquer forma de debilidade.
É, pois, conveniente que os radicais, de todos os matizes, reformulem os
seus planos de ação política, pois uma inadvertência lógica, no que concerne
à avaliação da solidez instituCiOflal, pode nos levar a uma radicalização de
conseqílências imprevisíveis.
Duvido dos que duvidam que irCriiõS às urnas; pois mais me parece que
duvid-am da Própria 'sorte que- da- sorte
--aCOritCcimentos.
Ingenuidade é pensar que o processo de abertura possa ser perturbado
por-incontinências verbais de extremistas: ressuscitados, pela inconseqUência
de políticos ultrapassados ou pela imaturidade de herdeiros oportunistas,
mas ingenuidade, ainda maior, é acreditar que a opinião pública ainda não
esteja suficientemente Vacinada-Cõiltra a oposição leviana -dos demagogos.
Em verdade, a Oposição n·o Brasil pode, hoje, ser comparada a uma miSsa rezada em várias língUas, ao mesmo temp~. onde cada um ouve apenas a
sua parte, mas ac~e~lita piamente que o alarido quer dizer a mesma coisa.
Conforta~n-os,-entretanto, saber que, acima de todos os individualismos e
de todos os excessos, paira a vontade nacional de escolher os seus próprios
caminhos e este querer é a nossa tranqUílidade.
Companheiros,
Iremos às urnas e, nessa hora, o movimento democrático de 1964 estarã
saldando, com o povo brasileiro, um compromisso de inegãvel significado
histórico e que ·teve suas origens nos ideais prirrieiros da Revolução."

-aos

Ordem do Dia do Almirante Maximiano da Fonseca, da Marinha.
É a seguinte ~ ordem do dia do Ministro da Marinha:
"Hoje comemoramos o 181' anívers~río da Revolução_ democráti~ de
1964. U~idos a todos os brasileiros, é t~nipo de uma profunda reflexão sobre
ós ·ideais que motivaram aquele patriótico movimento-.
O a_nseio pela liberdade, e luta por sua conquista e o esforço permanente
para guardar e preservação de seus valores, não raro, tem sido um capítulo de
heroísmo na história dos povos.
No processo histórico-culttifal da formação do carãter nacional brasileiro, solidamente alicerçado na perenidade dos princípios éticos do cristianismo e no,s valores culturais herdados da civilização ocidental, o compromisso
com a liberdade foi uma constante.
Os primeiros inártires da Independência - os inconfidentes mineirosencontraram na liberdade a fonte de inspiração de seu heroísmo; mais tarde,
a próPria Independência far-se-ia sob os ventos liberais que sopravam do Velho Mundo e do Norte do continente americano.
Em passado recente, quando o obscurantismo de ideologias autocráticas, assentadas na imoralidade do racismo e na opressão expansionista,
ameaçavam os povos livres, mais uma vez, a Nação brasileira demonstraria
seú compromissotildissolúvel com a causa da liberdade.
Nos dias sombrios que antecederam o 31 de março de 1964, grupos minoritâtiOS) forremente organizados sob orientação alienígena, alguns movi~
dos por meras frustrações -pessoais, outros, O que é mais grave, levados pelos
interesses menoreS de suas próprias ambições. promoviam a desordem e, perigosamente, conduziam a Nação ao risco inaceitáVel do maior de todos os totãlitadsmóS: o coinilriisrrló.
O povo brasileiro, estarrecido, assistia, diante de tal quadro, a complacência iiresponsãVel dos próprios governantes de então,
Não foi, portanto, senão ·em defesa da própria liberdade e de seu coroláriO m-ã.ior no Campo POlítico.:irYstitucionRI, a democracia, que se levantariam
as Forças Armadas. Em verdade, antes mesmo que se efetivasse a ação miliw
tar, os segmentos maís expreSsivos da população já haviam desencadeado um
irreversível movimento em defesa das instituições, não podendo, portanto, fiw
órem as ForçaS" Armadas a ele indiferentes.
·
- Restabelecido o sossego da familia brasileira, puderam os governos da
Revolução, através de um trabalho responsãvel e planejado, estabelecer as
condições indispensáveis à construção de um Brasil soberano e desenvolvido.
Estamos plenamente conscientes de que muito ainda resta por fazer e de que,
no momento atual, poderosos condicionamentos externos impõem ao Governo""iesirlÇões de ordem econômica-que também sabererilOS superar. Mas, serã
somente pela união-dos esforços, pelo esquecimento de desavenças passadas,
e, sobretudo, pelo exercício consciente dos direitos da cidadania e cumprimento dos deveres para Coin a Pátfia,- qúe" PodereiD.'oS atingír a metà por todos almejada.
É nesse contexto que a Revolução aproxima-se da conclusão de sua obra
maior; a institucío"il-alização definitiva de uma democracia estável e em consonância com a realidade brasileira. Nesse process~, a~u_lta a liderança incon-
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teste do Presidente da República que, não medindo sacrifícios, tem levado seu
entusiasmo e confiança no projeto democrático ao extremo de suas energias.
Portanto, consciente dessas verdades, a Marinha do Brasil, na data do
aniversârio da Revolução, une-se ao júbilo dos companheiros do Exército e
da Aeronáutica e de todos os patriotas brasileiros, e, perfilando-se diante da
autoridade do comandante supremo das Forças Armadas, o Presidente da
República, permanece atenta à sua voz de comando".
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Jorge Kalume, que falarâ em nome do PDS.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, não se pode negar o gigantesco passo dado pelo Brasil
nestes 18 anos, isto é, a partir de 1964. Não se pode negar o desenvolvimento
do nosso Pais em todos os campos: econômico, social, cultural, industrial e
político. E vale pensar como Sir, William Osler, quando escrevera que
"O melhor meio de nos prepararmos para o futuro é nos concentrarmos com toda a nossa inteligência, com todo o nosso entusiasmo, no trabalho que estivermos realizando hoje."
No passado distante, quando ainda engatinhâvamos, vozes das mais autorizadas, que ainda ressoam em nossos dias, jã afirmavam a pujança desta
Pátria, desta Nação e deste País. Dentre tantos citarei AgassiZ; comemorando
em frases enlevadas a sua missão científica no império sul-americano; Darwin, qualificando-o de glorioso; Humboldt, pressagiando que residiria nele o
núcleo da civilização futura; Martius, pedindo que sobre seu túmulo se colocassem folhas de palmâceas brasileiras, conforme tão bem descreve Afonso
Celso.
Quando leio que em 1963 tínhamos no Primeiro e Segundo Graus
395.600 matrículas e em I98l, 25.964.000 e no Ensino Superior passamos de
124-.200 para 1.436.000; quando leio dados estatísticos da nossa evolução, in~
clusive escolar, quilometragens de estradas abertas c asfaltadas, aproveitamento hídrico para gerar energia, tendo à frente Itaipu, quando sinto que
todo o Brasil estã integrado por linhas telefónicas, quando sinto o aumento
considerável da nossa produção agrícola; quando vcj9 o aumento até gigantesco do número de casas populares financiadas pelo BNH; quando vejo que
a expectativa de vida média do brasileiro passou de 55 anos para 63 anos;
quando vejo que a taxa de mortalidade caiu de 11,2 para 7,6 em 1980; quando
vejo que o número de aparelhos cletro-eletrónicos domésticos passou de
1.388.000 em 1963, para 6.995.000 em 1979, quando o número de tratares em
1963 era de 84.702 e alcançou 430.733, em 1979; quando em 1963 contávamos
com apenas 11.400 quilômetros de estradas pavimentadas, em em 1980 alcançamos 62.000; a produção de automóveis, camionetas e utilitários de
150.000 em 1963, para 980.000 em 1979; energia elétrica instalada em 1963 de
6.350.000 K w, para 28.460.000 em 1979; e finalmente quando leio que o nosso
PIB em 1963 era de 57 bilhões de dólares e alcançou 208.100.000 em 1979;
quando vejo que as nossas Forças Armadas jâ produzem ·suás próprias armas
e, pesando nos gráficos de exportação, gerando divisas para o nosso Tesouro,
faz-me repetir o poeta Daltro Santos:
"Eu me envaideço, Pátria, ao contemplar-te
Porque tu ês imensa e pródiga de bens!"
Tem razão o Presidente Figueiredo, quando, em 1980, inseriu cm seu
pronunciamento em homenagem a 1964 que "A Revolução foi expressá pelo
Marechal Castello Branco, como um .. estágio inev1tâvel de nossa evolução".
E adicionou que o "seu compromisso com a democracia haveria de levar o
Brasil a .. progredir, sem prejuízo das características fundamentais e dos sentimentos do nosso povo". Também incluiu palavras do Marechal Costa e Silva
a respeito do evento:
"uma projeção do espírito sobre a realidade exterior para
discipliná-la, dar-lhe o sentido e tornar possível o pleno florescer
dos agrupamentos humanos."
Mas Sua Excelência lembrou uma frase do Presidente Emílio Médici
que, pela sua atualidade, repetirei: "Haverá de ficar na história como o tempo
em que se construiu a grandeza do País".
E o Presidente Figueiredo, com a lealdade que o caracteriza, quer pela
sua conduta de soldado, quer de administrador honrado, reconheceu que
.. circunstâncias históricas, de todos conhecidas, forçaram desvios ou levaram
a erros".
Sua Excelência não esqueceu de mencionar o seu antecessor, o General
Ernesto Geisel, que merece ser meditado:
"Temos o dever de recordar aos que não viveram tão aziagos
tempos, o que foi o pesadelo, a angústia que amortalhava os corações bem formados, na vigília prolongada ante a agonia da
Nação, que parecia jâ ferida de morte."

Quinta-feira 1' 835

Neste 31 de março, quando se comemoram os dezoito anos da Revoas Ordens do Dia dos Ministros Militares, em consonância com o pensamento de seus dirigentes no passado~ põem em destaque dois aspectos: a
pertnariência de seus postulados e seu direcionamenio no rumo da Democracia. Co-mo diz o Ministro do Exército, Genei'al Walter Pires: "A democracia
que estamos construindo jainais Será sinônimo de fraqueza ou anarquia. Muito pelo contrário, será forte, sólida e capaz de se defender das tentativas de
imposição de regimes em desacordo com nossos costumes".
Eis um trecho da Ordem do Dia do Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro
Délio Jardim de Matos: "Ingenuidade é pensar que o desenvolvimento do
projeto político do Governo possa prescindir do "rcferendum" das urnas;
mas ingenuidade ainda maior é confundir esse anseio de suporte político com
qualquer forma de debilidade".
Igualmente, a Ordem do Dia do Ministro da Marinha, Almirante Maximiano da Fonseca, enfatiza estes dois aspectos, bem como os rumos que a
Revolução de 1964 vem tomando, no sentido de uma definitiva institucionalização: "Mas, será somente pela uniãO dos esforços, pelo esquecimento de desavenças passadas e, sobretudo, pelo exercício consciente dos direitos da cidadania e cumprimentO dos deveres para com a Pátria, que poderemos atingir a
meta por todos almejada.
~ nesse contexto que a Revolução aproxima-se da conclusão de sua obra
maior: a institucionalização definitiva de uma Democracia estável e em consonância com a realidade brasileira. Nesse processo, avulta a liderança inconteste do Presidente da República que, não medindo sacrifícios, tem levado seu
entusiasmo e confiança no projeto democrático ao extremo de suas energias.''
Hoje, passadas quase duas décadas, parecem distantes e esmaccidos no
tempo aqueles acontecimentos citad_os pelo Presidente Ernesto Geisel. Diante
das dificuldades presentes, a tendência é esquecê-los, para enfatizar os tropeços e as agruras enfrentadas.
A nós cabe, entretanto, trazer essas palavras dos expoentes da Revolução, bem como alinhavar dados estatísticos, comparando os de ontem com
os de hoje, para que as gerações atuaís façam um julgamento correto.
O Brasil de agora é outro, comparado com o de dezoito anos atrás: mais
moderno e integrado, respeitado nas assembléias mundiais.
Identificar os erros é muito fácil. Em dezoito anos de realizações, eles
ressaltam, fazendo passar por cima do elenco enorme de dados positivos, inseridos na vida da. nossa Pátria pela Revolução de 1964.
Mais difícil é recordar os feitos e os avanços.~ o que.fazemos, como nossa hvmenagem aos postulados revolucionários. Muito obrigado. (Muito
lução~

bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Peço aos nobres Senadores que
irão usar da palavra para comunicações inadiáveis- qtie o façam dentro do
prazo regimental de dez minutos, pois é grande a lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao ~obre Senador Luiz Viana.
(Pausa.)

S. Ex• não_ estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quarta-feira última, desta tribuna,
denunciei_ à Casa e ao Estado do Espírito Santo que membros eminentes do
PDS, isto é, do Partido do Governo, poderosos e grandes empresários, estavam infiltrados no PMDB indicando o possível candidato ao governo do Estado na convenção de domingo próximo, 4 de abril. Esses empresários são capitaneados no norte do Estado pelo grupo A Gazeta e no sul pelo grupo que
tem como chefe Q Presidente da ltapemirim, Sr. Camilo Cola, com uma vasta
fortuna, considerada a décima quinta fortuna do Brasil, o qual, com o pé no
PDS está escolhendo o candidato do PMDB de acordo com a sua conveniência, com os seus interesses e a tranqUilidade de sua empresa e de outras empfCsa_s_ satéfites- dC- sua o-rganizaÇ30. --St:._ Prc;:side.nte, esses tr_Ç_s homens tinham-se reu_nido num motel numa
suíte, na entrada de Vitória: o Presidente da Itapemirim, Camilo Cola, o exGovernador Élcio Álvares C um doS candidatos do PMDB à convenção de
domingo, Sr. Deputado Gerson Camata.
Chego em Brasfiia e encontro um telegrama do Sr. Governador do Estado, nestes termos:
"Senador Dirceu Cardoso
Brasília- DF
Abraspas A Tribuna fechaspas vg de Vitória vg etjornais do Rio de Ja.
neiro et São Paulo divulgaram notícia discurso Vossência denunciando interferência PDS et Governo do Estado no -PMDB quanto ao processo sucessório
do Espíríto Santo pt Desejamos afirmar com absoluta convicção que não partiu de nossa agremiação nem do nosso Governo qualquer iniciativa naquele
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sentido vg o que seria um abuso condenâvel pt Realmente vg tem havido reu~
niões no Motel Flexa vg de propriedade do Sr. Camilo Cola vg Presidente da
Viação Itapemirim et membro do PDS vg sendo que a 6ltima reunião foi realizada na suite do referido Motel vg nos primeiros dias do corrente mês vg da
qual participaram o referido empresário et seu filho vg o Deputado Federal
Gerson Camata vg pr6 candidato do PMDB ao Governo do Estado vg et o
ex-Governador Elcio Alvares vg membro do Diretório Regional do PDS pt
Nenhum dos referidos pedessistas foi credenciado nem pelo partido nem pelo
Governador vg até mesmo porque seria estranho que vg não havendo permissão para coligação partidária vg adversários politicas fossem tratar de interesse que jamais seriam comuns vg a não ser para fins inconfessáveis pt Lamentando o equívoco de Vessência vg solicitamos ao ilustre Parlamentar retificar a denúncia no que diz respeito ao PDS e ao Go_verno do Estado pt sds
ats
Eurico Rezende, Governador do Es_tado e Co.ordenador do PDS."
Sr. Presidente, este telegrama que li conforma esse enCOntro, m.irila sUíte
do motel de propriedade de Camilo Cola, dos três que estão indicando esse CÍ·
dadão a candidato do PMDB. Eles são figuras eminentes do PDS, que atuarão na Convenção de 4 de abril próximo, cm Vitória, para a indiCação do candidato ao Governo do Estado pelo PMDB.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra, para uma
comunicação, ao Sr. Luiz Viana Filho.
O SR. LUIZ VIANA (Para uma breve comunicação. Sem reviSão do
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ouvimos, há pouco, a palavra do nobre Senador Lourival Baptista, assim como a do nobre Senador Jorge Kalume, e dentro de alguns instantes ouviremos a palavra do nobre Líder, Senador José Lins, de forma que, evidentemente, só numa circunstância muito especial caber-m-e-ia esta breve comunicação, uma vez que todos nós aqui somos respeitosos e conhecemos aquela
lenda do Uirapuru de que 'quando o Uirapuru canta, as demais aves se calam". Eu deveria ficar calado~ realmente vou ficar. Apenas estou pedindo que
seja transcrito, nos Anais da Casa, o artigo hoje publicado na Folha de S.
Paulo pelo Senador J arbas Passarinho, a propósito do 189 aniversário da Revolução de 31 de março de 1964. Considero que é realmente uma síntese feliz
que compreende, não somente esse período revolucionãrio, mas também
aprecia de algum modo o que me parece importante: o período que antecedeu
à Revolução. Não podemos falar de obra revolucionária, do que fez a Revolução, sem sabermos também por que veio a Revolução. E é isto que estâ ali,
de maneira lúcida, sintética, explicitada pelo nobre Presidente da Casa. Daí a
minha solicitação de que conste dos Anais do senado Federal aquele artigo
que realmente considero um documento de alta importância. (Muito bem!)
4

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- V. Ex• serã atendido, na forma
regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, para uma comunicação.
O SR. JOSt LINS (Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, a Televisão trouxe inforin-ações sobre fatos que estar1arit acontecendo em Gllanambi, Estado da Bahia, problemas relacionados com a safra
de algodão e o seu financiamento, através de preço mínimo pelo Banco do
Brasil.
Eu tenho informações do Ministro de Estado de que o problema estã
sendo analisado. Observadores do Ministério foram ime-diatamente para
aqueia-reg1ão e i:fG-óverno -estã aaotanâo todas as-znedidas-para·que-·a-sarr-a,
aliãs excepcional deste ano, seja apoiada na sua comercialização pelo Presidente Figueiredo.
A segunda comunicação, Sr. Presidente, ê que nós estamos recebendo
pedidos de associações de Inspetores do trabalho de todos os Estados da Federação solicitando que, através de um acordo de liderança, possamos votar
o seu Projeto de n9 5.930/82 e, certamente, hoje mesmo votaremos esse proje~
to, como votaremos também, através de acordo de lideranças, o projeto relacionado com a profissão das supervisoras educacionais.
Sr. Presidente, eu queria também trazer ao conhecimento deste Plenãrio
que recebi um telegrama vazado nos seguintes termos:
Telegrama MA
Senador José Lins
Praça Três Poderes - Senado Federal
Brasília- DF
Apelamos Vossencia máximo empenho pessoal junto bancada
Senado Federal para imediata aprovação-emprestimo Muriicípio
Mogi Gtiacu SP pt Recursos destinam-se obras sociais para popu-
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lação mais carente cidade pt Vinte milhões brasileiros estão sendo
prejudicados pela injustificável falta aprovação empréstimos pt
Mercado de trabalho não s6 de nosso Município vg como tambêm
duzentos outros mesma situ_ação vg poderia ser reativado imediatamente pt Todos empréstimos destinam-se obras geradoras milhares
empregos pt Cordialmente
Eng. Walter Caveanha Prefeito Municipal Mogi Guacu
Esta manifestação, Sr. Presidente, encaixa-se exatamente nessa série de
apelos que vínhamos recebendo de todas as partes do País.
Hã um outro telex s_obre o mesmo assunto e que passo a ler:
Ao Senador
José Lins
Senado Federal
Brasilia- DF
Encarecemos a aprovação urgente do Projeto de Resolução n9
160 de 1980 referente ao empr6stimo FAS- Hospital das Clínicas
UNICAMP de grande alcance social. Este Hospital será de referên·
cia do sistema de saúde loco - regional atuando através de convêniOs jã em funcionamento junto a atenção secundária e primãria.
Uma vez constituindo es_te_sistema iilov<;trã o ensino médico, pesquisa mt:dico biológica e oferecerã alternativas viãveis do sistema de
saúde do País.Existem planos viavéis de auto-gestão económica do
hospital. Seguem documentos detalhados. Estamos certos de sua
ajuda dado seu conhecido espírito público e sensibilidade às causas
sociais. Essa manifestação tem o referendo de professores, alunos e
da comunidade de Campinas.- Plinio Alves de Moraes, ReitorJosé Aristodemo Pinotti, Reitor nomeado.
A Universidade de Campinas mandou~nos um ofício, que peço seja
transcri(o nos Anã.Is da Casa, sobre o mesmo assunto, para que os Srs. Senadores possam tomar conhecimento da gravidade do problema e da validade
do apelo feito pela UNICAMP.
Era só, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOSE L!NS
EM SEU DISCURSO:
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Campinas, 24 de março de 1982

Exm• Sr.
Senador José Lins
Senhor Senador:
Complementando as informações transmitidas por telex, referentes ao
empréstínio que Ora trã.mita no Senado Federal - Projeto de Resolução n9
160, de 1981, de Cr$ 772.500.000,00- para o t6rmino.das obras do Hospital
das_ Clínicas da Universidªde E.stadual de Campinas, tomo a liberdade de
apresentar-lhe algumas informações sobre a relevância social deste problema.
O Hospital das Clínicas da Universidade__ Estadual de Campinas teve a
sua construção iniciada em outubro de 1974. Com o bloco dos ambulatórios
concluído, o restante das obr-as foi paralisado em junho de 1980, por falta de
verbas.
Com um grande esforço e para que a parte concluída começasse a render
frutos sociais, estabelecemOs um programa de ocupação gradual, implantando alguns ambulatórios, que, infelizmente, até agora, são somente em número de quatro (Clínica Gei'al e especialidades, Clínica Cirúrgica e especialidarles,~ORalmologiad'e<liatriak~-~- --~- -Vossa Excelência pode imaginar o quanto a ausência de um hospital adequado tem prejudicado, não só o ensino médico da UNICAMP, mas também
o programa assistencial da região e a postura crítica da Universidade, frente
aos problemas de saúde do país.
A verba pleiteada certamente nos permitirã, se não terminar totalmente
o Hospital, ter pelo menos a garantia de que uma considerâvel parcela do
mesmo (dentro do programa de implantação gradual), seja colocada imediatamente a serviço da comunidade.
Quero aproveitar a oportunidade para garantir a Vossa Excelência que a
construção e o término das obras do Hospital das Clínicas da Universidade
Estadual de Campinas não oferecerão -apenas ni.ais um Hospital Universitãrio
ao Brasil, mas um projeto inovado, de cunho social extremamente importante.
A idéia que já está concretizada na ârea de saúde da Universidade e que
tem o respaldo da Secretaria de Estado da Saúde (Prof. Dr. Adib Domingos
Jaténe) é a de se criar uma rede de saúde docente-assistencial, cuja referência
será o novo Hospital das Clínicas, com importantes repercussões sobre a assistência e o ensino médio e sobre o próprio sistema de saúde do país.
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Para que se perceba claramente o alcance desta modificação qualitativa e
a importância- do térmfno do Hospital, que a concretizarã, estou anexando a
este, um documento sobre o assunto que foi preparado por mim, juritãitieil.te
com os Profe::.sores Clementino Fraga Filho e Frederico Simões Barbosa, a
pedido do Conselho Federal de Educação e que se encontra em discussão no
plenário daquele órgão.
A fim de que se concretize essa condição extremamente inovadora e
proficua na região de Campinas, basta que se termine o Hospital, uma vez
que jã temos a atenção secundária na Santa Casa de Misericórdia de Campinas sob a gerência da Uníversidade e um convênio com a atenção primária a
cargo do _Governo do_ Estado, que poderâ ser expandido.
A grande vantagem de um sistema como esse é seu aspecto inovador e revolucionário na área de saúde, pelas seguintes características principais:
19) A fnrmação- dos médicos se fará em contactO com a problemática de
saúde da _,.egu1o e não com os casos selecionados no Hospital das Clínicas.
Isso dará ao médico uma capacitação de atuação profissional imediata ao sair
da escola. mais coerente com as necessidade de saúde do País;
29) Criará motivações de investi~~ação muito mais adequadas aos proble~
mas prevalentes de saúde, uma vez que, o contacto com a atenção primária e
com a comunidade se fará oficialmente. Deste tipo de investigação surgirão
propostas de soluções que se aplicarão, seguramente, muito màiS à-sOlução da
problemática da nossa realidade, do que aquelas que vêm sendo feitas na área
médica até agOra;
39) Essa vivência integrada e global na ârea de saúde com certeza sC:
constituirá em uma experiência- importante para sei- posteriormente usada pelas agências de saúde, que têm por o_brigação oferecer um sistema mais adequado ao povo brasileiro, sem mencionar as vantagens loco· regionais oferecidas pela melhor qualidade do sistema.
Deve~se mencionar_ também que para enfrentar uma das grandes preocu·
pações do Governo, que é a gCstão económica dos_ Hospitais Universítâríos
do País, já -se eiü:ontra em estudo avançado um sistema de auto·gestão econômica com importante participação do lAPAS (Ministério de Previdência So~
cial). Anexo proposta à FINEP (Financiadora de Estudos e Projetes) sobre o
assunto, que poderá esclarecê.-lo com maiores detalhes.
Por e:;sas razões. Senhor Senador, é que me permiti usar do seu precioso
tempo e solicitar, em nome da Universidade Estadual de Campinas, o empenho no sentido de apoiar e aprovar, o mais rapidamente possível, o Projeto de
Resolução acima referido.
Certo de sua atenção, aproveito o ensejo para apresentar protestos de
alta consideração. -José Aristodemo Pinotti, Reitor Nomeado.
Campinas, 17 de janeiro de 1979.
Prezado Senhores:
Tem o presente a finalidade de consultar a FINEP sobre o interesse em
participar de um projeto que visa definir as condições de viabilidade de um
sistema de auto-custeio a ser progressivamente implantados nos hospitais
universitãrios do país.
A evolução dos conhecimentos científicos na ârea da Medicina, a par de
uma crescente utilização de equipameritos altamente sofisticados, tornou a
assistência médico~ hospitalar, particularmente aquela praticada nos hospitais
--universitários, extremamente custosa.
Este fenômeno tende a se agravar mesmo com a implantação de um ra~
cional sistema de s3.úde onde se simplifiquem as medidas de nível de atenção
primária e secundária, pois ao hospital universitário caberá sempre, e cada
vez mais, o tratamento da saúde em nível terciário ou quaternãrio, e, portan~
to, de metodologia mais complexa e mais cara.
Tradicionalmente, em nosso Pais, os Hospitais de CUnicaS e as Santas
Casas atenderam prioritariamente O paciente não ptevidenciãrio (indigente) e
sempre tiveram suas atividades custeadas pelos poderes públicos municipais,
estaduais ou federal. Atualmente, essa situação tende a tornar-se um anacronismo, com a universalização da Previdência Social. Além disso, esse tipo de
atuação elevou-se à categoria de problema e, muitas vezes, de crise, como se
pode perceber numa simples visão conjutural da situação de quase todos os
hospitais universitários do pais.
A falta de recursos, complexidade administrativa e de comunicação, ins·
talações precárias, equipamentos inadequados, médicos e funcionários com
baixo nível salarial, desmotivados e instituições rtiantenedores em estado de
insolvência pelas enormes despesas, caracterizam a visão global dos HOspitais
Universitários, hoje, no nosso país.
Por outro lado, a Previdência Social utiliza grande parte dos seus recursos em convênios com hospitais particulares ligados a grupos económicos que
exploram a sua manutenção. O alto custo da assistência médico-hospitalar
confrontado com a manutenção de índices de lucratividade compatíveis com
os altos investimentos realizados, gera uma assistência médico-hospitalar ni-
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tidamente inferior àquela proporcionada pelos hospitais universitários. Por
outro lado, o ensfno médico geralmente fica distorcido por estar totalmente
embasado na atenção de patologias próprias da população indigente que, felizmente, está desaparecendo em parte do nosso país.
Assim, é necessárío e urgente a formulação de um sistema que permita o
auto~custeio dos hospitais universitários, que redundará na correção destas
distorções, pois além de diminuir ó ónus governamental com a manutenção
dos hospitais universitários, ensejará que estes atuem como verdadeiros hospitais de referênCia- que sãCI, tornandO~oS"eikientes e- capacitados a proporcionar uma assistênCia médico-hospitalar de melhor nível, o que refletírã na melhoria do ensino e da investigação médica em nosso pãfs.
.Outros pafses jâ COnseguiram este típo de solução, através de um processo de modificações lentas e graduais, o que nos permite afirmar a viabilidade
da implantação deste sistema. No nosso caso, entretanto, face às característi·
cas peculiares do nosso país e face às repercussões de grande monta sobre os
vários aspectos relacionados com o problema, identifica-se a necessidade de
realização de um estudo abrangente, propondo~se um modelo de autogestão
financeira adaptado às necessidades e realidades nacionais capaz de autocus·
tear os hospitais universitários do país.
Trata~se de um trabalho de envergadura, não só pelas dificuldades, mas
principalmente, pelas suas repercussões sociais e econômicas.
Os prinCipaiS temas a sere·m enfocados, entre outros por um projeto des·
te tipo, são:
1. adaptação da Natureza Jurídica do Hospital, estudando-se uma es~
truturação que melhor se adapte à autogestão, Sem prejudicar as demais
funções assístenciais, de ensino e de pesquisa do Hospital.
2. Melhoria da forma de Convênio com a Previdência Social e outras en~
tidaaes sem que hafarepercussões negativas na assistência médico~hospitalar
ao paciente não~previdenciãrio e sobre o ensino e a investigação dos hospitais
uriiVefSitá-rios.
~
3. A objetivação de _que os Convênios hospitalares favoreçam a criação
de uma rc:;:de de saúde docente~assístencial, liderada pelos hospitais Universitários, dentro de um projeto de Regiomi.1ização Docente~ Assistencial, como o
que está começando a se institucionalízar e, qu·e na Universidade Estadual de
CampinaS
ganho inúmeras contribuições.
4. O estudo Tempo Integral Geográfico, "ou seja, a possibilidade de que
o médico venha atender pacientes particulares de forma limitado no Hospital
Universitário, fato- que propicia inúmeras vantagens, algumas das quais
relacionam~se a seguir:
a) dedicação íntegra! do médico.docente ao Hospital propiciando melhor nível de atenção aos pacientes e evitando a multiplicidade de empregos,
fato que se tornou corriqueiro no Brasil;
b) a possibilidade de utilização do atendimento médico ao paciente parw
ticular no ensino;
c) a possibilidade de alunos, residentes e pós~graduados assistirem aos
professores mais experientes-na prática dos ates médicos exercidos dentro de
preceitos básicos tais como a livre escolha do médico pelo paciente, etc ...
d) melhoria salarial do mêdico~docente mantendo seus interesses plenamente voltados para dentro do Hospital Universitário.

tem-

i. O estudo da Regulamentação do aperte econômico que a Universida~
de deverá continuar dando às ações de ensino e pesquisa, as quais se colocam
sobre as atividades assistenciais, e que, obviamente, não deverão ser custea~
das pelos órgãos assistenciais e sim, pelos órgãos responsãveis pelo Ensino e
pela Pesquisa.
6. Estudo de como utilizar recursos provenientes de Entidades Nacionais e Internacionais (Grant's) para melhorar o·aporte do Hospital Universi~
tário. Sabe-se hoje que um bom número de Hospitais americanos têm 50% do
seu orçamento de investigação e docência vinculados à utilização destes recursos.
Face a grande repercussão sócio-econômica que um sistema de autocusteio de Hospital Universitário e sua Complexidade criaria, propomos:
1. A criação de um Grupo Multidisciplinar de professores e funcjo~
nários administrativos Hseniors", especialmente da Universidade Estadual de
Campinas, pára elaborar um projeto de investigação operacional, objetivando a
sua aplicação seqüencial no Hospital Universitário da Universidade Estadual de
Campinas ora em iinplantação e izo Instituto Materno e Perinatal do Centro de
Pesquisas e Controle das Doenças Materno~Infantis de Campinas (CEMICAMP), o primeiro em início de funcionamento e o segundo em fase de pro-

~~

.

2. Uma vez aprovado o projeto, propõe~se:
1' Etapa: implantação gradual do mesmo no Hospital Universitário da
Universidade Estadual de Camp"inas e no Centro de pesquisas e Controle das
Doenças Materno~lnfantis de Campinas;
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2• Etapa: difusão gradativa do Projeto e dos resultados da investigação
através de relatórios e publicações em revistas especializadas, com o objetivo
de divulgação da sua aplicabilidade em nível nacional.
O que solicitamos à FINEP neste primeiro momento, é seu -pareCer sobre
a possibilidade de financiamento da elaboração de um projeto de investigação operacional através de um grupo multidisciplinar apoiado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) pelo Centro de Estudos em Administração Universitãria (CENTA U) e pelo Centro de Pesquisas e Controle
das Doenças Materno-Infantis de Campinas (CEMICAMP).
Os três órgãos jã têm uma boa experiência ria elaboração de Projetas de
Pesquisas, secretarias apropriadas para tal finalidade, e pesquisadores experientes e habilidosos para consulta dos diversos aspectos deste Projeto.
Atenciosamente- Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti, Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP.
Ã
Secretaria de Planej amento da
Presidência da República
Financiadora de Estudos e Projetas (FINEP)
A v. Rio Branco, 124 - 69 Andar
20.000 Rio de Janeiro - RJ
PROPOSTA PRELIMINAR DE DOCUMENTO A SER SUBMETIDO Ã
APROVAÇÃO DO CFE (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO)
SOBRE INTEGRAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL DAS FACULDADES DE CIBNCIAS MfõDICAS DO PAIS
O ensino das Ciên_cjas de Saúde no Brasi_l, particularmente na ãrea médica, tem se caracterizado por formar profissionais-dirigidos para especialidades, que permanecem nos grandes centros urbanos, enquanto o País necessita
aqueles de formação geral para reforçar a atenção primária e que tenham
propensão e capacidade, ou possibilidade de se deslocarem para os munidpios onde sejam precarias as condições de atendimento à saúde.
Essa distorção vem se agravando, apesar da proliferação de Escolas de
Medicina e dos esforços que têm sido dispensados pelo governo, pela Associação Brasileira de Educação Médica e pelas próprias Faculdades de Medicina, no sentido de evitá~la.
A solução dos problemas relacionados com a preparação de pessoal para
a saúde assume nesse momento importância maior pelo fato do Governo iniciar ações relevantes para a implantação do programa nacional de serviços
básicos de saúde.
Os Institutos de Ensino Superior na área da Saúde, vivem-, em geral, isolados da realidade e têm, na quase totalidade dos seus professores, especialistas, que dirigem os serviços dos hospitais de ensino voltados, como é natural,
para as questões relacionadas com suas respectivas áreas de conhecimento.
Fecha-se assim um círculo vicioso, no qual o processo de formação de
pessoal para a saúde acaba produzindo profissionaiS que--refó:fÇam as dis~
torções do sistema -de prestação de serviços de Saúde, em lugar de corrigi~las.
Em outras palavras, o setor educacional não chega a influir sobre o setor saú~
de. De fato, as escolas continuam a formai profissionais de acordo com o
mercado de trabalho.
Por outro lado, observa~se uma tendência universal para completa reformulação da conceituação de assistência à saúde.
No mês de setembro de 1978, realizou-se em Alma-Ata a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, cc-patrocinada pela Organização Mundial de saúde e pelo Fundo Internacional de Proteção à Infância.
Ficou evidenciada, nessa reunião, a necessidade de uma ·~ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos campos da saúde, do desenvolvimento e da comunidade mundial, para proteger e promover a saúde de
todos os povos do mundo". A declaração deixa bem claro que a realização da
meta proposta requer a ação conjunta de muitos outros setores sociais e económicos. A saúde foi considerada como um direito fundamental do homem e,
como tal, a consecução do mais alto nível de saúde é a meta social mais importante.
Todo o esforço dos países, particularmente daqueles em desenvolvimento, deve ser concentrado nas mudanças institucionais que lhes permitirão·
reestruturar seus serviços a fim de que possam, através da extensão de cobertura de serviços de atenção primária a toda a população, cumprir a meta com
a qual estão comprometidos: '"Saúde para todos no ano 2000".
Em nosso país, as estruturas atuais dos Ministérios da Saúde e da Previdência, em coerência--Com o exposto acima, vêm~se cOncentrando em desenvolver um sistema amplo de atenção primária à saúde.
Esse importante passo; proporcionarâ a oportunidade para que os programas possam ser descentralizados e racionalizados de modo a atender ao
princípio fUndamental de que as ações de saúde, para que sejam permanentes,
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devem ser globais e -acompanhadas de ações -em-Outros setores que permitam
o desenvOlvimento integral do homem.
t;: evidente que o nível primário de atenção deve ter como suporte os demais níveis, coÍlstituindo-se- o conjulito num sistema nacional de saúde, no
qual estejam bem definidas a regionalização e a hierarquização dos serviços.
A Universidade deve estar integrada com o sistema de saúde local de
modo permanente, não se limitando à simples utilização de seus serviços para
a prãtica da docência. O sistema educacional: deve interagir com o de prestação de serviços, a fim de que os termos desta equação se equilibrem em
contínua interfertilização.
Entre as múltiplas ações que são necessárias para solucionar esse importante problema, existe uma que parece das mais relevantes e que poderá levar
a uma correção gradativa e natural desa situação. Refere-se à integração das
faculdades de ciências da saúde aos sistemas loco-regionais de atenção primária e secundária, criando-se pequenos sistemas regionalizados de assistência chamados de distritos docentes asistenciais. A referencia a nfvel terciârio
será feita permeio do Hospital de maior complexidade na ârea comprometido
com o ensino, que é em geral o hospital Universitãrio. Os sistemas organizados dessa forma, à medida que forem se aprimorando, poderão conter in- serções do processo de ensino e aprendizado das diferentes profissões de saúde. Sistemas desse tipo poderão servir de modelos assistenciais para serem
utilizados pelo Sistema de Saúde; de oportunidade de aprimoramento do trabalho em equipe de saúde e campo para realização de investigações mais relacionadas com a problemática de saúde.
O ensino das profissões de saúde e o exercício da prestação de cuidados à
população são práticas indissociáveis,' que, por força da evolução histórica
das nossas instituições, têm sofrido um processo artificial e maléfico de individualização.
Cumpre, pois, à universidade brasileira, no momento em que se articulam o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência e Assistência Social
para criar uma nova realidade no campo da saúde, partir para um sistema de
integração docente-assistencial que lhe permita ampla reflexão, alimentada
na prãtica realística da prestação de serviços.
Uma vez conseguida essa integração, espera-se que ela fisiológica e gra~
dativamente mude o sistema de formação, o sistema- de investigação, e ofereça
alternativas para mudança do sistema de atenção médica no pafs. Isso signifi~
caria a posição crítica reservada à Universidade que nem sempre a mesma
tem assumido de forma construtiva.
Entende-se que esse processo só poderã ter encaminhamento gradual e
terá particularidades inerentes à região onde se desenvolver, pois ê sabido que
um grande número de hospitais de ensino não têm, no momento, condições
de ir além da prestação de cuidados secundãrios.
Sabe~se, também, que, enquanto não se implanta a integração docenteassistencial, o hospital tJ.niversitário deve desenvolver ações de saúde abrangentes, sem o que não estará servindo adequadamente ao ensino de gra·
duação. No futuro, esses hospitais, à medida que se integrarem na Rede de
Saúde~ poderão chegar a ser exclusivamente terciãrios, e até quaternários, o
que, entrentanto, está longe da realidade atual.
Obviamente, o problema é pleno de 9ificuldades, que não podem ser expressas no conteúdo de um documento sumãrio como este. Em agosto de
1980, a ABEM reuniu-se em São Paulo para discuti-lo durante três dias, e as
recomendações finais demonstram não só sua importância, como também, e
principalmente, os percalços e conflitos ínerentes.
A matéria Preocupou os órgãos governamentais e foi objeto de um acordo OPS/MS/MEC/MPAS, cujas recomendações levaram a SESU (MEC) a
elaborar um programa de Integração Docente~Assistencial com o objetivo de
estimular o desenvolvimento de projetos-nesse sentido. Esse documento, analisa em profundidade o assunto e propõe medidas práticas de apoio a projetas
emergentes nas instituições de ensino superior brasileiras.
Dada a importância do assunto e a situação de relacionamento do ensino
com o sistema de saúde, que tende a agravar suas dificuldades e distorções,
criando círculo vicioso- de conseqUências catastrófiCas, entende~se que, apesar
dos obstáculos, a regionalização docente-assistencial pode e deve iniciar desde jâ, de forma gradativa, a sua implementação no maior número de faculdades de ciências- da saúde do Pafs. Someilte a experimentação prãtica desse
processo dará medida exata de suas reais dificuldades, assim como dos diversos modelos regionais através dos quais deverá se implantar no pafs a integração docente~assistencial.
Esse processo é fundamental e urgente para integrar o sistema formador
com o sistema utilizador de mão de obra na ârea de saúde, condição "sine
qua non" para melhorar o panorama de saúde e sem a qual qualquer modelo
de modificação que for proposto carecerá de padrões mínimos de eficiência e
coerência.
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Em função do exposto acima, respeitadas as condições loco-regionais, o
CFE aconselha aos institutos de ensino supedor""do país que, desenvolvendo
sua própria criatividade, caminhem para atingir elevado grau de integração
com os serviços de saúde c-omo proposta mais condizente com a realidade nacional, lembrando ainda que a integração ensino/serviços não se fai apenas
na área da saúde mas em qualquer área do conhecimento.
O CFE n:conhece as dificuldades para a plena realização desse desideratum, mas admite que as modificações que se fazem necessárias às mudanças
não conflitam com as disposições legais que regem o ensino das ciêridas da
saúde no país. ·
Em termos gerais o CFE acredita que a problemática da IDA comporta
duas ordens de recomendações.
PolítiCas:
Um dos pré-requisitos para a integração docente-assistencial é a existência de serviços de saúde regionalizados e hierarquizados._ Em plano nacional
já existe a deciSão política de racionalizar os serviços de saúde e instrumentos
legais foram ou vêm sendo criados com esta finalidade.
Por outro lado o MEC-SESU estimula programas de IDA, apelando
para que as universidades ... "procurem situar-se no momento histórico que a
sociedade brasileira atravessa para aceitar o desafio proposto".
Entretanto, a decisão política de integrar ensino/serviços é também de
ordem local, isto é, das Universidades e dos serviços estaduais e municipais de
saúde.
A integração docênciajserviços nada mais é do que a decorrência lógica
da própria racionalização dos serviços de saúde porque o próprio processo
racionalizador implica a formação de recursos humanos adequados à nova
realidade.
I -

2-- Institucionais:
O processo de integração deve ser realizado sem ferir a autonomia e a
responsabilidade das entidades envolvidas, exigindo entretanto, um tipo de
administração participativa Cm todos os níveis onde nenhuma das instituições
é predominante.
Para que isto seja viabilizado há necessidade da criação de mecanismos
inter-institucionais atravCS de convênio efou outros instrumentos legais que
permitam o desempenho eficiente do sistema--operativo serviços/docência o
que deverá envolver mudanças estâveis de ordem institucional para que o ór~
gão colegiado que venha a ser criado, responsável pela administração do Dís~
trito Docente-Assistencial tenha suficiente autonomia.
As responsabilidades e lideranças permanecem, o que se espera é que a
integração de ambos (órgãos formadores e utilizadores dos recursos de saúde)
resulte num produto terminal muito mais útil que a shnples soma de ações desordenadas como vem sendo feito até agora.
_
A administração docente deve ser reformulada para atender às exigências operacionais de um novo currículo a ser montado sobre a prática dos serviços.
--- -----------~ indispensável promover a justa valorização do pessoal docente e de
serviço comprometido com o atendimento primário.
Em condusão:
As inovações de ordem política e instítudonal propiciarão o desenvolvimento de um sistema operativo serviços/docência sob à responsabilidade
conjunta das entidades envolvidas, com todas as vantagens resultantes dessa
associação. A comunidade deverá participar do programa IDA em todas as
suas fases.
O "produto final" dos profissionais formados em um sistema de saúde
racionalizado será alcançado ao término do curso de graduação. Esse profissional deverá ser capaz de atuar em níveis de atenção primária e secundária,
exercendo todas as funções inerentes à complexidade de cada nível e assumir
a responsabilidade social que decorre de sua própria formação, atuando criticamente nos processos de mudanças.- Frederico Simões Barbosa- Clemen-

tina Fraga Filho -José Aristodemo Pinotti.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada à
apreciação dos Projetes de Lei di Câmara n9s 45, de i980, 65 e 84, de 1981, e
do Projeto de Lei do Senado n• 122, de 1981.
O-SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência comunica que, nos
termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do
Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1981 (no U28f79, na Casa de origem),
que introduz alterações na ConsOlidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, na parte referente à administração e à eleição sindicais, por ter recebido parecer cOntrârio~--quantâ- ao
mérito, da comissão a que foi distribuído.
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -O Sr. Senador Dirceu Cardoso
encaminhou à Mesa requerimentos de informações que serão examinados
pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. 19-Secretârio.

E lido o seguinte.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 37, DE 1982
Estabelece rito preferencial para a tramltaçilo judicial dos processos que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
As reclamações trabalhistas, propostas por empregados ou servidores públicos que contem mais de 60 anoS de idade terão o rito preferencial estabelecido nesta lei, sempre que versarem matéria relativa às relações
empregatícias.
Art. 29 NOs processos mencionados no artigo }9, a primeira audiência
será marcada para data nunca posterior a 30 dias contados do ajuizamento da
inicial, compreendido nesse prazo o limite de tempo suficiente para a citação
do réu e intimação das testemunhas.
Parágrafo únicO. O interregno entre a primeira audiência e as subsequentes, ·quando neCessárias, não será nunca superior a 10 dias, devendo as partes
ser intimadas no próprio ato de designação da nova audiência.
Art. 39 Encerrados a instrução e os debates, o julgador proferirá sen~
tença desde logo, ou no prazo improrrogável de lO dias.
Art. 4"?. Em caso de recurso, findos os prazos legais deferidos às partes e
· preprarados os autos, o julgador terá o prazo de 48 horas para remeter os autos à instância _supefiõt.
Art. 59 Na in:StânCía superior, terão Tribu.ilal o prazo de 30 dias, conta·
dos da data da entrada no protocolo, para decidir o recurso e publicar o acôr:dão respectivo.
Parágrafo único. Prefere aos demais feitos em pauta o julgamento do recurso nos processos de que trata esta lei.
Art. 6~" Dentro de 5 dias do trânsito em julgado da decisão, a Secretaria
do Tribunal promovc_:rá a baixa dps atl:tos ao Juízo de origem.
Art. 79 As disposições destã Lei aplicar-Se--ão desde logo aos processos
pendentes.
Art. 8~> Esta ~i efJ:tra~â. em vigor na data de Sl]a publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.
ArL 19

Justificação
O presente prOjeto-de lei jâ fôra apreSentado à consideração do Congresso
pelo Senador Otto Lehmann, nos idos de 1978.
Como os mÕÜvos que o inspÜ·aram permanecem -atuais, se não agravaâõs, estamos submetendo-o novamente à apreciação de nossos ilustres Pares,
pedindo- vênia para; inclusive, reproduzir os argumentos de justificação.
São notórias, e todos nós larrientamos, as dificuldades com que lutam os
órgãos rlo Poder Judiciárío p-ara cumprir a sua relevantlssima missão, difícul~
dades que mais se_ acentuam na lentidão a que estão sujeitos o andamento e
decisão final das cauSas ajuizadas.
- Se· é certo· que o problema tem sempre estado na mira dos três Poderes,
realmente interessados em sua solução, também é exato que um imenso com~
plexo de fatores atua em sentido oposto, embaraçando a adoção de orient-ação e Providências capazes de sanar o mal, que sensíveis prejuízos acarreta
à coletividade.
Todavia, há aspectos do assunto que podem ser obviados por meio de
medidas específicas, q-Ue-estabeleçam regime de prioridade para o andamento
dos feitos, em casos realmente especiais, por exemplo, quando haja o imperativo do interesse social a considerar.
Enquadram-se nessa hipótese, em rigorosa _Pt~ao •. ãSTeclamações trabalhistas ou ações de qualquer natureza prôP~~~jO<ezUPr-e~,~os da iniciativa privada ou servidores públicos, que c~_de_ 60-~anos de id!'''e,
versando matéria relacionada ou resultante dé~nt!ãf:<i"DU rCiação de traba~;~,-~~~-lho.
Efetivamente, nessa altura da vida, prõ'rlttttrdo seU fiffi~- não poderá
compreender o velho trabalhador que a justiça-Q$U~.met~ a uma delonga de
Um, dois ou- três aEi"os para ver decidida a sua inodestã. -pretensão, quando salta aos olhos que o tempo da demora corre a favor dos empregadores, os
quaiS; sempre em posição de grande vantagem, sob todos os aspectoS, muitas
vezes se apoiam nessa mesma anomalia para forçar a aceitação de acordos lesivos aos legítimos direitos do autor.
O projeto que ienho a- horira de submeter à itlta apreciaÇão do Senado,
para a tramitação legal, objetíva precisarhente Sofucionar a questão enuncia6
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da, obedecendo a um imperativo do interesse socíill que nos cumpre considerar e atender.
Sala das Sessões. Jt --de marco de 1982. - Nelson Carneiro.
( Ãs Comissões de Cunstituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretãrio.
São lidas as segUintes

Em 31 de março de 1982
Senhor Presidente;
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excel!!ncia que me ausentarei do
País a partir de 11 a 30 de abril, a fim de, no desempenho de missão com que
me distinguiu o Senado, participar, como ObservadQr_ Parlamentar, da Centésima Trigésima Reunião do Conselho Interparlamentar, a realizar-se em Lagos, Nigéria, no período de 13 a 17 de abril de 1982.
Atendiosas saudações - Agenor Maria.

a transferir o controle acionârio de Empresas Subsidiárias da Siderurgia Bra·
sileira, S/A-SIDERBRÁS, e dá outras providéocias''.
Aproveito a oportunidade para renovar a V_ Ex• os meus protestos de
alta estima e elevada consideração. - Deputado Hugo Mardini, p/Lider do
PDS.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Serão feitas as substituições soli·
citadas.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Luiz Fernando Freire--:- Josê Sarney- Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Teotônio Vilela- Jutahy Magalhães- Lomanto
Júnior -João Calmon- Amaral Peixoto ~Hugo Ramos- Roberto Saturnino- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Lãzaro Barboza- Gastão
Müller- Affonso Camargo- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 114,
de 1981-Complementar (no 168/80-Complementar, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando
o Decreto· lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de Direito Tributário, e dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.354 a 1.356, de 1981,
das Comissões:

Em 3 I de março de I 982

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunica_r a Vossa_ Excelência que me ausentarei do
País a partir de 12 a 30 de abril, a fim de, no desempenho de missão c_om que
me distingUiu o Senado, partiCipar, como Observador parlamentar, da Centésíma Trigésima Reunião do Con_selho Ineterparlamentar, a realizar-se em Law
gos, Nigéria, no período de 13 a 17 de abril de 1982.
A tensiosas saudações -

Almir Pinto.

- de Constituição e Justiça;
- - de Economia; e
-.de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - As comunicações lidas vão à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Seçretário.

~(Dependendo da votação do Requerimento no 47/82, do Senador José fi-agelÍi, de adia.inento- da votação para reexame da Comissão de Finanças.)
Em votação o requerimento.
Os Srs._ Senadores que o _a_provam queiram permanecer sentados. (Pau-

t lido o seguinte
REQUERIMENTO No 51, DE 1982
Requeiro a V. EX• seja transcríto nOs Anais-do Senado o artigo-do Senador Jarbas Passarinho publicado na Folha de S. Pgu/o de 3! de março de
1982.
Sala das Sessõ~s. 31 de março de 1982. - _/..._uiz Viana.
O SR. PRESIDENTE (Aimir l'into)- O requerimento que vem de ser
lido será publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora, nos termos
regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr, 19-Secretârio.

E lido e aprovado o seguinte

sa.)

Rejeitado.
O Sr. DirCeu Cãfdoso- Sr. Presidente, requeiro verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)~ Vai-se proceder à verificação solicitada. (Pausa.)
SQiicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares para a votação, que
serã nominal. (Pausa.)
Como vota o Líder do PDS?
O Sr. José Lins - Não.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Como vota o Líder do PMDB?

REQUERIMENTO No 52, DE 1982
045/82-CPIM F
Em 30 de marçó de 1982
Senhor Presidente:
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquêrito, criada pela Resolução n9 52, de 1980, destinada a investigar o funcionamento do
mercado financeiro do País, 'lenho, pelo presente. solicitar a Vossa Excelência, a prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias do prazO concedid-o a esta
Comissão para apresentação do Relatório, que sC eilcerra nO dia 8 de abril
próximo do corrente ano.
Outrossim, esclareço, que tal pedido se justifica pela inlportância da matêria, objeto de estudo, e que estã a exigir do Relator, Senador José Lins, um
prazo mais dilatado para elaboração do Relatório.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, os protestos
de estima e consideração. - Tancredo Neves, Presidente.

O Sr. Humberto Lucena - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Como vota o Líder do PT? (Pau-

sa.)
Ausente.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação.

J• Chamada
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Bernardino Viana
Franco Montoro
Humberto Lucena
Josê Lins
Moacyr Dalia
Nelson Carneiro

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Aprovado o requerimento fica
prorrogado o prazo solicitado.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretário.

E lida

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

a seguinte

Ofício no 96/82
Brasília, 31 de março de 1982.
Ao Exm"' Sr.
Senador J arbas Passarinho
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Nos termos do§ 1"' do art. lO do Regímento Cotnuni, tenho a honra de
comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substituir os nomes dos Senhores Deputados Josias Leite e Darcílio Ayres, pelos
dos Senhores Deputados Christian o Dias Lopes e Adhemar Ghisi, respectivamente, na Comissão Mista incumbida do_ estudo e parecer sobre o Projeto de
Lei n~ 01/82, que '~altera a Lei n9 5.919/73, para autorizar o Poder Executivo
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Dinarte Mariz
Jutahy Magalhães
Octávio -Cardoso
ABSTEM·SE DE VOTAR OS SRS:
Martins Filho
Roberto Saturnino
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Votaram Sim 6 Senadores e Não
3.

Houve 2 abstenções.
Votaram apenas li Srs. Senadores. Não hã número.
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De acordo com o Regimento Interno, vou suspender a sessão por 10 minutos, fazendo soar a campainha para a chamada dos Srs. Senadores, para
proceder à segunda votação.

O sr.- DirCeu CQTdoso - Sr. Presidente, solicito a folha de votação.
O SR. PRESIDENTE -

(Aimir Pinto) -

V. Ex• serâ atendido.

(A sessão é suspensa às 16 horas e 18 minutos e reaberta às 16 horas e 24 minutos.)

a

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Estâ reaberta sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seUs lU:gã.rCs, para procedermos
à nova verificação de votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PDS?

O Sr. José Uns -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) PMDB?

Como vota o Líder ·do
-

O Sr. Humberto Lucena - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Cómo votao Sr. Líder do
PP? I Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Como vota o Sr. Líder do PTB?
O Sr. Hugo Ramos - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Os Srs. Senadores já podem votar. I Pausa.)
2'~

Votação
(Procede-se à votação.)

VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES:
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- 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 1.063 a_I.065, de 1981, das Comissões:
- de COnstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aêrea Brasil_eira, tendo
PARECERES, sob nifs 815 e 816, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e JustiÇa, pela constiti.id~:)I_l~idade, juridicidade e, n_o
mérito,- faVoiáVel, nos termos cl~ sll.bstit_tiiiVO_ qu_e apresenta; e
- de Educaçao e Cultura, favorável ao substitutivo. da Comissão de
ConstitUição e J~stiça.

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 ConstiluiÇao e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
méfito, favorável.
6

Bernardino Viana
Dirceu Cardoso
Franco Montoro
Henrique Santillo
Humberto Lucena
Jorge Kalume
José Lins
Lâzaro Barboza
Luiz Cavalcante
Nelson Carneiro

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 .480, de IO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa~
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
-de Constituição-e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

VOTAM '"NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal J urema
Dinarte Mariz
Octávio Cardoso
ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Helvldio N'Unes
Martins Filho
Roberto Saturnino
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Vamos tomar o resultado.
Votaram Sim 10 Senadores e Não 3.
Houve 3 abstenções. Total de votos: 16. Não houve quórum. A votação
fica adiada.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro a V. Ex'" a cópia da votação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - V. Ex• scrâ atendido na
forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em conseqUência da falta
de número para deliberação, as matérias constantes dos itens 2 a 7 ficam com
a votação adiada por falta de número.
A matéria constante do item 8 fica com sua discussão sobrestada, em virtude da falta de "quorum" para votação de requerimento de que depende.

7

Votação, em Primeiro turno; -dO PÍ-ojeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
rr• 6.718, de12 de novembro de 1979, ten<.lo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
-- de Serviço Público Civl1; e
- de Finanças.

8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 309, de
1979, do_Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil e dá outras providências, tendo
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 n9s l e 2-CE, que apreM
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.)

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada:

2
Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, ria 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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia,__ volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
São Paulo e o Brasil estão hoje estarrecidos diante dos acontecimentos
que estão ocorrendo na casa de detenção de São Paulo: quatorze mortos e,
logo em seguida, novo levante; e a previsão é de novas mortes naquela casa de
detenção!
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A televisão e a iinpreD.sa levaram ao País os quadros dantescos da violência com que foram assassinados homens entregues à guarda do Estado.
O fato é suficientemente grave; mereceu hoje a atenção e o pronunciamento das maiores autoridades do País, desde o Ministro da Justiça, autoridadesjudiciãrias, Secretário de Justiça do Estado. É importante, por isso, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, que esse fato ligado à segurança, ligado à Polícia,
ligado às atividades da Secretaria da Justiça do Estado e ao Ministério da Justiça do País, seja debatido, seja analisado neste plenário.
~importante verificar as causas desse acontecimento. Um dos maiores
especialistas da matéria, o Promotor Público João Benedito de Azevedo Marques, acaba de fazer uma análise desses acontecimentos, e sintetiza alguns fatos da maior gravidade: o primeiro ê a superlotação da Casa de Detenção de
São Paulo, onde cabem, normalmente, 2.500 presos e onde estão amontoados
mais de 6200, numa promiscuidade que afronta a dignidade da pessoa humana. Prímeko fato: a Casa de Detenção estã com uma lotação que é o triplo de
sua lotação normal, e o Governador do Estado declara que não hã recursos
para a construção de novos estabelecimentos, para a ampliação de vagas e,
principalmente, para a construção de penitenciárias agrícolas e de assistência
judiciária aos presos daquela Casa, que pOdem ter a sua liberdade assegurada
na forma da lei, desde que tenham o mínimo de assistência.
Havia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vinte advogados prestando assistência àqueles presos, nomeados pelo ex-Secretário de Justiça do Estado de
São Paulo, professor de Direito Penal, mas o atual Governador acaba derescindir o contrato desses advogados, porque não hã verba. São Paulo_ não tem
verba para pagar os advogados que dariam assistência judiciária, São Paulo
não tem verba para aumentar o número de vagas c mantém, na Casa de Detenção, três vezes a lotação normal das possibilidades daquela Casa.
Acrescenta o Professor José Benedito_ de Azevedo Marques, Promotor
de Justiça e um dos maiores conhecedores da realidade penitenciária de São
Paulo: '~Há ausência de laborterapia para a população carcerãria; hã baixos
salârios para os funcionários da Penitenciária."
Estão aí, Sr. Presidente, alguns dos aspectos que mostram a causa real
desse problema que aflige aquela população e, hoje, deixa atônita a: população brasileira, com a notícia da morte: fria daqueles que estão se rebelando
contra esse castigo desumano.
O Professor Manuel Pedro Pimentel, ex~Secretârio da Justiça, Professor
Catedrãtico de Direito Penal da Faculdade de Direito de São Paulo, declara
em entrevista concedida hoje à Imprensa, que nos seus quatro anos à frente
da Secretaria de Justiça, abriu 3.500 vagas nós ·pféSídios estaduais, elevando~
se assim o número de 5.000 para 8.500. Estabeleceu~se, também, um sistema
de contratação de vinte advogados para procederem à revisão no prontuário
dos presos e que, aproveitando os termos da Lei n96.416, de 1977, pleiteiam e
obtêm a liberação de presos para que possám, em liberdade, cumprir de outra
forma a pena que lhes foi imposta. Durante o tempo do ex-Secretário da Justiça foram libertados, nessas condições, mil presos.
Hoje, a situação se apresenta coin a gravidade que acabo de descrever.
Não se abriu uma única vaga, foram dispensados os advogados que tra~
tavam da assistência judiciAria aos detentos e não se construiu nenhuma penitenciária agrícola, casa de detenção, casa de liberdade vigiada ou prisão albergue, que estão previstas, hoje, na legislação que reviu o Código Penal Brasileiro.

O Sr. Henrique Santil/o -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO- Com prazer;·ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Henrique Santillo- Estou realmente surpreso com a declaração de
V. Ex•, de que realmente não se construiu nos últimos anos, nenhuma penitenciária Do Estado de São Paulo. Articulo essa questão com o discurso pronunciado ainda nesta tarde, pelo eminente Líder Humberto Lucena, trazendo
a esta mesma tribuna, uma denúncia séria, grave~ de que cerca de 1 bilhão e
700 milhões de cruzeiros constituem, até o momento, nesses três anos, a verba
de representação gasta pelo Governador daquele Estado. A meu ver. isto dâ
os limites deste Governo qUe, lamentavelmente, não se circunscreve ao gran~
de Estado de São Paulo; isto não é privilégio -do Estado de São Paulo, porque
nós estamos vendo que hã dezoito anos tem havido neste País uma sucessão,
que nós já consideramos extremamente grande, quase interminável, de atos
que contribuem para a injustiça social neste País e para as mazelas patrocinaw
das pelo Estado e pelo Governo autoritârio que o representa:
O SR. FRANCO MONTORO- Agradeço a contribuição de V. Ex• e
quero dizer que, de certa forma, o seu aparte se antecipa a uma consideração
que não posso deixar de fazer.
A culpa maior pelos acontecimentos cabe, inquestionavelmente, ao Go·
verno de São Paulo, ao Governador de São Paulo, que alega não ter verbas
para tratar desse problema fundamental, humano, da segurança e, como

lembra V. Ex•, o nobre Líder Humberto Lucena leu hoje, não um documento
com algumas insinuações, mas a petição-TniCial de uma ação popular fundada
em documentos fornecidos pelo Tribunal de Contas, pelos quais se verifica
que a verba de representação do Governador é, este ano, superior a um bilhão de cruzeiros, e que nos últimos anos esta verba foi de importância superior a esta quantia. No conjunto, mais de 2 bilhões de cruzeiros em verbas de
representação, em festas, em homenagens, em medalhas, em flores, como está
caracterizado na documentação aqui apresenta-da. Isto é bem o retrato do critério de prioridades e de valores que preside a administração daquele Estado.
Ainda hoje, O Estado de S. Paulo, em editorial, denuncia o fato e lembra
algumas aplicações de bilhões de cruzeiros, como no caso da PAULJPETRO,
inventada pela vaidade do Govern-ador, que tem este ano, no seu orçamento,
uma verba de 50 bilhões de cruzeiros para uma atividade que não é específica
e não é da competência do Governo do Estado. ~ do Governo do Estado,
sim, a solução dos problemas que interessam a sua população, como este da
segurança, como este dos detentos na Casa de Detenção e demais estabelecimentos carcerãrios de São Paulo. Não hâ recursos para este fim, mas hã.
como diz o editorial do O Estado de S~ Paulo, quase 70 bilhões para o s_onho
-de uma pesquisa de petróleo que jâ é, nos termos da legislação brasileira,
competência do Governo Federal.
Já pagamos à PETROBRÁS bilhões de cruzeiros para que ela realize
pesquisas, estudos, dirija a nossa política de petróleo. Não se compreende
que, em São Paulo, se invente uma pequena PETROBRÁS que está consumindo, sem ser criada por lei, sem ter existência cõmo pessoa jurídica autônoma, é apenas um consórcio entre duas entidades que já pertencem ao Estado,
que deu origem a esse empreendimento chamado PAULIPETRO.
Hoje, tivemos aqui a denúncia das verbas de representação, e o Brasil in~
teiro tem notícias de uma outra aplicação mais ·séria e mais grave do que esta:
são os bilhões, bilhões de cruzeiros sim. aplicados na propaganda do Gover·
nador e do seu candidato. Programas no horário nobre, de custo elevadíssimo
na televisão, são preenchidos com filmes de propaganda do Governo.
l! importante, por isso, que o Congresso Nacional, como fez, no início
desta sessão, o nobre Senador Humberto Lucena, e como fez, na Câmara dos
Deputados, o Líder do PMDB, advirta a Nação sobre a gravidade desse fato.
Trata-se de um desvio da finalidade normal dessas verbas. Não se argumente
que São Paulo tem muito, porque essa verba aplicada, como foi demonstrado
no documento que acaba de ser lido, é muitas vezes maior dO que a verba destinada aos investimentos na agricultura, na saúde e na educação. E agora,
para esse fato que estarrece a Nação, o Governo de São Paulo declara- e é a
palavra do seu Secretário de Justiça- que São Paulo não recebeu a verba federal e o O Estado de S. Paulo informa que uma dessas verbas, a maior, é de
seiscentos milhões, que jâ teria sido aprovada, mas Que não foi liberada. Seiscentos milhões uma verba, mas gastou-se mais de um bilhão em representação, em presentes, em medalhas, em hospedagens; e é o Tribunal de Contas
que afirma. Tudo isso revela uma situação que deve ter um paradeiro.

O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte2

O SR. FRANCO MONTORO- Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex•

O Sr. José Lins - Ouvi o debate de V. Ex•, pela televisão, com o exPrefeito Reynaldo de Barros.
O SR. FRANCO MONTORO - Atual Prefeito.
O Sr. José Lins- Ainda está na Prefeitura. Muito bem! Mas, ouvi a opi~
nião de V. Ex• sobre a pesquisa de petróleo, feita pelo O Estado de S. Paulo.
V. Ex' é contra, V. Ex• acha que o dinheiro deve ser aplicado em outras finalidades. é claro que a diversidade de programas de um Estado como São Paulo
é imensa e o volume_ de recursos aplicados na pesquisa não é tão grande assim. Eu acho, nobre Senador, que a pesquisa é fundamental. E a Bacia do Paranâ tem boas perspectivas. De modo que respeito muito a opiniãO de V. Ex•,
mas trata-se de mera opinião. V. EX• é contrário ao -programa. Quanto à verba de representação, e não tenho nenhuma procuração para defender o Estado de São Paulo, o Governador Paulo Maluf, mas observei bem que V. Ex• se
referiu a 1 bilhão e 800 milhões em 3 anos; isso significa 50-milhões por mês, o
que talvez, hoje, não chega a ser por ano 0,10% do orçamento de São Paulo. E
como eu acho que a divulgação do trabalho do Governador - qualquer que
seja ele, quem sabe até V. Ex• quando o for - é importante, porque o povo
precisa conhecer o que é feito, acho que isso não é um escândalo. V. Ex• cita
como um escândalo, mas, em face do orçamento de São Paulo, realmente é
uma quantia relativamente pequena.
O SR. FRANCO MONTO RO- Respondo ao aparte de V. Ex• com os
dados de São Paulo: a verba de representação subiu, nestes 3 anos, mais de 19
vezes, e a verba de educação, de saúde, de agricultura, subiu apenas 5 ou 6 vezes, aproximadamente o aumento do custo de vida, isto é, a correção monetária. Esse dado é definitivo, não se argumente de forma absoluta. São dados
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de São Paulo, vamos comparar São Paulo com São Paulo. Então, o maís importante: ê três vezes mais importante a verba de representação do Governador do que a educação, a saúde e a segurança; na segurança, nós estamos vendo na parte da penitenciária que não sei criou uma vaga, peto contrário, foi diminuida a aplicação de recursos, porque foram d_espedidos e não foi feita a
manutenção do contrato de vinte advogados, que davam assistência juduciária.
Quanto ao outro aspecto, em relação à PAULIPETRO, quero di<eJ a V.
Ex• que o Pais tem uma organização. Por exemplo: política exterior cabe ao
Ministério _das Relações Exteriores,...
--

0 Sr. José Lins - V. Ex• sabe que cada Estado ...
O SR. FRANCO MONTORO -· ... e nós pagamos verbas vultosfssimas. Sabe V. ex• que este ano o Brasil pagará ao Governo Federal, quatro trilhões de cruzeiros, para aplicar no quê? Relações Exteriores, PETROBRÁS;
isto já é uma obra existente. Nós estamos fazendo um movimento pela desburocratização, e, agora, Dós temos a PETROBRÁS que ê uma empresa de um
vulto extraordinário; vamos criar outra empresa no Estado de são Paulo para
pesquisar petróleo, e gastar nisso, não é pequena verba não, a verba deste ano
ê de cinqUenta bilhões de cruzeiros; e qual o resultado'? ..Zero". Tudo isso significa um Governo com uma responsabilidade muito reduzida, um Governo
de aventura, e aventura com o dinheiro público.
Os presentes dados- atê alguém estranhou que se mandassem flores aos
Senadores e Deputados, e eu vi, posteriormente, com o Senador Humberto
Lucena, que isto consta dos dados do Tribunal de Contas. Nilo hã mal nenhum em se mandar flores. O que êl errado, o que ê crime é mandar-se flores
com dinheiro do povo, é tirar dinheiro do povo que tem necessidade e dar,
com esse dinheiro, que não ê do seu bolso, mas dinheiro público, presentes
que são uma magnificência. Essa ê a significação daquilo que estamos assis~
tindo.
O sr. José Lins - Permite-me V. Ex•?
O SR. FRANCO MONTORO- Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. José Lins- V. Ex• deu, aí, o exemplo das relações exteriores. E:
claro que em se tratando de relações exteriores só quem deve_fala_r em_nome
do País ê o Governo Federal. Mas, V. Ex• sabe que em quase todos os ramos
a adminísti'ação federal se repete, como, por exemplo: o sistema de âguas, o
de esgoto, a área de mineração - no ca:so a pesquisa de petróleo está relácionada com a mineração, aliás a maior do mundo. Portanto, nobre Senador, eu
não acho nada de estranho, pois que cada Estado tehha o seu departamento
de mineração, o seu departamento de minas, às vezes atê uma secretária de
minas. Ora, rtós institucionalizamos uma sistemática de monopólio da União
para a pesquisa do petróleo. O _que São Paulo fez foi ijiiebrar essa norma e,
quem sabe, mais tarde, alguns dos Estados mais ricos Poderão ajudar tam~
bêm nesse campo. Sinceramente, não acho isso urrüt aberração. Quanto ao
problema das floreS, imagirie V. Ex•: chega aqui uma- delegação do exteríor, o
Governo Federal não pode receber nem dar pre~ente porque esse dinheiro ê
do povo. Ora, o presente ê dado em nome do povo, nobre Senador, e V. Ex•
certamente, se algum dia for governador, haverâ de fazer a mesma cois~ não
tenha dúvidas.
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O SR. FRANCO MONTORO- E esta matéria, como lembrou o Senador Humberto Lucena, é a petição inicial de uma ação popular. Ela vai ser
julgada pela Justiça. De modo que não vamos, aqui, nos antecipar à decisão
final que foi fundada em dados do Tribunal de Contas. E as. v_erbas de representação multiplicadas poi rria-is de 19 vezes. -enquanto as demaís verbas ficam aumentadas apenas de 5, 6 ou 7 vezes, revela uma certa preocupação
com a promoção pessoal e com a doação de presentes que já foi objeto de deN
núncia, aqui.
O Senador Paulo Brossard fez, certa vez, uma série dC- revelações sobre
negócios de Uma famosa operação, em _g_ue estava envolvido o Gov_ernador,
em que se falava em pessoas que gostam de dar presentes e fez umã série de
acusações, de modo que isso se coloca num contexto que eu preferiria não me
deter aqui, porque meu objetivo não -é este~
O Sr. José Lins - Permite V. Ex•, só um minuto?
O SR. FRANCO MONTORO - Meu objetivo é o de examinar o
problema da penitenciária: ni:is, aceitando os apartes muito oportunos do Senador Santillo e de V. Ex•, discutir esses aspectos, mostrar a quem cabe aresponsabilidade e ressaltar a significação desse quadro e desse escândalo. Este é
um escândalo._Seis mil e quinhentos presos numa casa de detenção que só
comporta dois mil ou 9-pis mil e quinhentos e o Governo não tenha verbas
para tratar desse problemas e tenha verbas_ para tod~ essa sêrie de aplicações
irregulares que foram aqui de~unciadas,_ inclusiVe as verbas para a PAULIPETRO.
.

Quero dizer que, no exemplo de V. Ex• também, vou me fundamentar
para esclarecê-lo melhor.
Disse V. Ex• que em vários Estados há secretarias, há departamentos que
cuidam dessa matéria. Exato. Não de petróleo, porque esse é exclusivavídade
descoberta em São Paulo, mas outras atividades são exercidas por repartições, por secretarias ou organ"ismOs Cria'dos por lei. Essa PAULIPETRO
não foí ci"íada por qualquer lei, não tem personalidade juridica; é o consórcio
de duas instituições que, dependendo do Governo, acabaram por criar este
empreendimento. E a desaprovação é total; a própria PETROBRÂS - depois de ser anunciada a descoberta de gás que iria resolver todos os problemas- demonstrou que aquçle gás não tinha o carãter econômico; pelo con~
trário, era cOmercialmente inaproveitável, e, passaram-se os anos do Gover~
no, o Governador deve se licenciar dentro de 45 ou 60 dias, termina o seu
período, e esse dinheiro todo_ aplicado foi rigorosamente infrutífero.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu queria tratar do problema dos
presos em São Paulo, não apenas denunciando as graves irregularidades que
acompanham a eclosão desse fato, mas lembrar a sugestão: há solução para
isso. As soluções, algumas são evidentes, no que acaba de se dizer; ê preciso
destinar verbas para a seg~rança, para a _assistência aos detentos, para penitenciârias agrfcolas, para outros esta6Clecimentos penais, de acordo -com a
nova lei penal como a prisão-albergue.

SãO Paulo deve ter recursos para isso, é um absurdo que São Paulo não
encontre recursos para essa destinação. Essa é a primeira das providências
qu~e ~eve ser tomada. M_as há mais: o problema assumiu tais proporç-ões que a
Comis$ã_o de Justiça e Paz reuniu-se, extraordinariamente, e o Cardeal Arcebispo de São pauto pediu, ontem, uma audiência ao Secretário de Segurança
O SR. FRANCO MONTORO- Nilo. Hã uma diferença. Esta verba de
Pública, Octávio GOnzag~ Júnior, e pediu seu apoio para a críação de um
representação é verba válida.
conselho comunitário, integrado por representantes da comunidade - dos
O Sr. José Lins - V. Ex• se referiu a flores.
detentos e de seus familiares- com a finalidade de propor, acompanhar a
execução de uma política carcerária humana, eficaz e inovadora, e que esteja,
O SR. FRANCO MONTORO - Esta verba é vãlida. V. Ex• deu um
inclusive, de acordo com as novas· diretrizes do Código Penal Brasileiro,
exemplo perfeito. Vem um chefe de estado, ele deve ser recebido.
--- aprovado por este Congresso, onde se tem como ponto fundamental a idéia
O Sr. José Lins - Correto.
de que pode haver pena sem prisão. Hã outras formas de fazer como os infraO SR. FRANCO MONTORO- Deve-se dar um almoço, um banque·
tores respondam por seus desvios, sem encarceramento. Mas para isso são nete. um presente.
cessários recursos, que não estão sendo aplicados.
O Sr. José Lins - Em nome do povo.
Para não me estender mais nessas considerações, Sr. Presidente, eu peço
que seja considerado parte integrante do meu pronunciamento a íntegra da
O SR. FRANCO MONTORO - E o Tribunal de Contas de Silo Paulo
nota oficial da CõrhisSão de Justiça e Paz, da Diocese de São Paulo, em que
reconhece isso. Mas acontece que exatamente a denúncia é feita porque os
são analisados esses atas e que, finalmente, conclui com a sugestão que me
presentes são dados sem essa justificativa ligada ao interesse público.- ~ apeparece básica para enfrentar o problema.
nas esta a diferença. Não se sabe mesmo para quem são os presentes.
A nota, alêm de pedir uma rigorosa investigação na Corregedoria dos
O Tribunal de Contas fala em armazenamento de presentes, que são
Presídios,
de todo o episódio, porque os fatos devem ser apurados, evidentecomprados aos milhares e ficam armazenados sem a justifiCação.
mente, conclui:
O motivo da denúncia do Deputado Wanderlei Macris, que aliás se fundou no Tribunal de Contas, é exafamente a: 1nexiSten-cia de vínculo entre essa
.. Fatos como estes não podem mais se repetir. Sugerem que se
despesa e o interesse público. O exemplo que V. Ex• deu é válido. Não hã
constitua com urgência- um conselho comunitário, inte&i'ado porrequalquer dúvida. As autoridades de outros países que venham devem ser re~
presentantes das comunidades, dos presos e seus familiars, e de oucebidas. Mas as outras aplicações, sem justificativa, CsSB.s é-que são criticadas.
tros setores que têm por obrigação encontrar caminhos para- o
problema, com a finalidade de discutir, propor e acompailhar a exe·
O Sr. José Lins - Certamente o Governo de São Paulo as justificará.
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cução de uma política carcerâria verdadeiramente eficaz, humana e
inovadora.
Para dar início a esta proposta, propõem com urgência um
diâlogo destas entidades com o Conselho Superior da Magistratura
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No Poder J udiciârio, atuante e presente, estâ a esperança de um caminho de solução, na medida em que respOnda às aspirações conscientes da comunidade."
São estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as considerações que queria
fazer a respeito desse gravíssimo problema.

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• uma rapidíssima intervenção,
antes que conclua o seu pronunciamento'?
O SR: FRANCO MONTORO- Com prazer, ouçO o aparte de V. Ex•
O Sr. Lázaro Barboza- Eminente Senador Franco Montoro, ouvi atentamente V. Ex•, sobretudo quandÕ abordava o problema da política penitenciâria no Brasil. É preciso considerar que se o Governo, sobretudo o Governo
da União, pretendesse resolver este problema, dar ao presidiário um tratamento mais humano, mais consentâneo com a atualidade em que vive o mundo, de hâ muito tempo o Governo poderia, efetivamente, ter partido para soluções apontadas por V. Ex• das penitenciárias agrfcolas abertas, modernizando o sentido da pena, que deve ser encarada como a possibilidade de recuperação dos detentos. Sabe bem V. Ex•, como advogado competentíssimo e
professor brilhante que o sistema carcerãrio brasileiro acaba por fabricar
marginais na medida em que transforma homens que, às vezes, foram ter às
grades por uma pequena falha, levados tantas e tantas vez.es pela misêria, pela
fome, pelo desemprego e pelo desespero, acabam encontrando um ambiente
no qual eles começam a descer todos os degraus dos valores humanos, até
tornarem-se, efetivamente, irrecuperáveis. O sisterila pe-nitenciário agrícola
aberto, num país com as condições do Brasil, com um território continental,
imenso, custaria aos cofres públicos dez vezes menos do que custam esses depósitos de seres humanos que são as famigeradas casas de detenção, ou mesmo algumas penitenciãrias fechadas existentes, sobretudo, no Estado de V.
Ex• e em outros grandes Estados do País, onde cenas como aquelas acontecidas anteontem se tornam rotineiras, onâe a violência atinge seu apogeu, num
verdadeiro desrespeito ao ser humano que, embora delinqUente, criminoso,
estando sob a custódia do Estado, deve ter direito a proteção da lei e a um
tratamento mais humano, mais jUSto e mais digno.
O SR. FRANCO MONTORO- Agradeço o aparte de V, Ex• e desejo
concluir, lembrando a colaboração que o Congresso Nacional deu _à solução
desse problema.
ComO V. Ex• lembra, a lei penal brasileira foi modificada profundamente a este respeito. Por iniciativa da própria comun-idade, os promotores públicos de todo o Brasil fizeram representação a esta Casa, propondo modificação de capitulas in~eiros do Código Penal. Atendendo a esta representação,
e na qualidade de Líder do então MDB, tive oportunidade de apresentar ao'
Congresso o Projeto de Lei do Senado n'i' 67, de 1973, exatamente modificando a legislação penal nesse sentido de novas fórmulas de combate ao crime,
fundado no princípio da pena sem prisão, na forma porque ela vem sendo
executada no Brasil, abrindo-se perspectiva para a prisão albergue, para a liberdade vigiada e para outras formas de penalidade.
O Congresso debateu a matéria. O Executivo mandou, posteriormente,
um projeto a esta Casa e um antigo Senador, dos que mais honraram o Legislativo, Senador Accioly Filho, no seu parecer, aproveitaildo o projeto então
apresentado, propôs um substitutivo que, afinal, foi aprovado e se transformou em lei.
Cabe agora às autoridades administrativas dar cumprimento a essas normas que permitem um tratamento humano dos infratores. A frente disso estâ
o problema da penitenciáría agrícola, outras formas de prisão ou de pena em
que aquele que for atingido pela lei penal esteja produzindo, trabalhando e
rea~zando algo de útil, e assim recuperando~se. As atuais casas de detenção
são verdadeiras escolas de criminalidade.
h este o problema humano, sério e grave que, neste momento, deixa a
Nação toda estarrecida pelo que estã acontecendo, que tem suas causas aqui
apontadas, e também seus remédios, que aqui foram sugeridos.
O sr:-Roberto Saturnino- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO -Ouço, com prazer, o nobre Senador
Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino- ~difícil para mim interromper o discurso importante que V. Ex• pronuncia hoje, nobre Senador, mas desejaria, antes de
tudo, concordar com essa colocação final que V. Ex• faz. Quer dizer, não é
por falta de dispositivo legal que esses problemas não se resolvem completa-
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mente. ~uma questão de executivo, e de executivo estadual. Sem dúvida nenhuma não se pode atribuir, no caso, responsabilidade ao Governo Federal.
V. Ex• leu o final, o último parãgrafO da nota da Comissão de Justiça e Paz,
onde se diz claramente que fatos como esses não se podem repetir. O fato foi
gravíssimo, Senador Franco Montara. Mais grave, entretanto, é que ele já é
urna repetição, porque há meses tivemos um acontecimento inteiramente se- melhante e tão dramático quanto o de São Paulo, no Rio de Janeiro. Também com uma selvageria, uma crueldade, uma matança inconcebível, uma explosão de ódio e de selvageria até hoje inexplicável. Levantaram-se as causas
e as conclusões foram, mais ou menos, semelhantes a essa. Havia excesso de
lotação nas penitenciárias·; ós servidores das penitenciárias eram mal pagos,
não eram especializados. Enfim, detetaram-se as causas. Entretanto, nenhuma medida foi tomada. Nenhuma! Nem no Rio nem em São Paulo. De modo
que isso pode se repetir amanhã ou depois, tanto no Rio quanto em São Paulo, em outra casa de detenção de qualquer de nossas grandes metrópoles. O
que falta, realmente, é atenção, é prioridade. E um sentido de prioridade que
o Executivo deve ter. Ao invés de gastar, como V. Ex• muito bem apontou,
em empreendimentos que não têm nenhum sentido, nem econômico nem social, mas tão simplesmente de promoção. V Ex• citou o caso da PAULIPETRO em São Paulo, e dessas despesas de representação. No Rio de Janeiro,
poderíamoS citar tantas outras. Ãinda ontem, fiz aqui um pronunciamento,
mostrando o absurdo do_custo do Metrô n-o Rio de Janeiro, que é 10 vezes o
mais caro do mundo, uma coisa completamente fora de qualquer parâmetro.
E o que é preciso? É preciso que os governos, nesse caso especifico, os governos estaduais, tenham sentido da prioridade, da importância que tem o
problema penitenciário do Brasil, que é efetivamente grave. Acontecimentos
como esse vão se repetir se as coisas não foi-em drasticamente mudadas nesse
setor.
O SR. FRANCO MONTORO -Agradeço o aparte e a colaborção de
V. Ex• e dos demais Senadores. Esta intervenção mostra a atenção que o Senado dá a um problema dessa gravidade. Disse bem o Senador Roberto Saturnino, é um problema de prioridade. Governar é escolher prioridades.
O Sr. Lázaro Barboza - Muito bem!
O SR. FRANCO MONTORO - E a nossa esperança é que, com as
eleições que se aproximam, homens eleitos pelo povo optem pelas prioridades
que interessem ao povo, às maiorias. Penso que o fato a que estamos assistindo é conseqüência do fenômeno dos_.biô_n~cos que governam nossos Estados,
escolhidOs não pelo povo, mas por pequenos grupos, através de processos que
foram estabelecidos, como jogo de cartas marcadas. Esta é a grande esperança.
- Penso que esse proble-ma, ao lado de outros que aqui foram mencionados, podem contribuir para dar às eleições que se aproximam a seriedade que
ela deve ter. Ninguém enganará o povo brasileiro. Não é enchendo os espaços
do rádio, da televisão, da imprensa e dos jornais, com matéria paga, e matéria
paga com o dinheiro do povo, que se vai enganar o povo de nossa terra h por
isto que a solução para o problema carcerário, lembrado pela Comissão Justiça e Paz, é também o problema de uma comissão da comunidade, significa a
população. Os promotores, as famílias dos presos, os estudiosos, os professores, os médicos, aqueles que se interessam pelo problema, têm que dar sua
contribuição. É preciso deixar, de uma vez por toda de lado, a pretensão da
infalibilidade e das soluções unipessoais. Aquilo que ouvimos a cada passo,
desses governantes: "eu faço. eu decido, eu faço donativos, eu realizo".
Vamos, no dia 15 de novembro, pôr termo a essa fase negra da História
do -Brasil. h o povo brasileiro organizado que vai resolver os nossos problemas.
_
Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que esse problema e a participação
tão grande ·como hoje houve, no debate dessa questão, mostram que se aproxima, com segurança, o dia em que nova luz vai surgir em nossa terra. Nós
vamos, seguramente, substituir esse regime autoritário, centralizado e biônico, por governos que, emanados do povo, possam efetivamente resolver os
problemas do povo de nossa terra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. FRANCO MONTO RO EM SEU DISCURSO:
IGREJA PROPOE CRLAR UM CONSELHO
O CardealwArcebispo de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, pediu, ontem, ao Secretário de Segurança Pública, qtãvio Gonzaga Júnior, apoio para
a criação de um conselho comunitário, integrado por representantes da comunidade, dos detentos e de seus familiares, com a finalidade de upropor e
acompanhar a execução de uma política carcerãria verdadeiramente eficaz,
humana e inovadora".

A~ril

de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo H)

De acordo com D. Paulo, esse conselho teria também objetiVo de permi~
tir «<õ-Cõnstante cantata com os presos e dar a eles uma válvula para que se
exprimam e levem a-s suas reivindicações'\ além de fazer com que o poder
público possa ..prevenir em vez de apenas, depois, remediar".
A proposta do Cardeal Arns, feita pessoalmente ao Secretáriõ,- durante
breve conta to na Secretaria de Segurança, faz parte de uma nota oftcial divulgada, ontem à tarde, pela Comissão Justiça e Paz de_São Paulo, pela Comissão Arquidiocesana dos DireitoS Humanos e dos Marginalizados e pelo Centro Santo Dias da Silva dos Direitos Humanos.
É este, na íntegra; o texto da nota oficial da Comissão Justiça e Paz, Co-missão Arqudiocesana d_os Direitos Humanos e dos Marginalizados e do
Centro Santo Dias da Silva dos Direitos Humanos.
·"As COmissões de Justiça e Pã.z, Pastoral dos DlreitOs Humanos e dos
Marginalizados, Centro Santo Dias da Silva, que se dedicam aos Direitos
Humanos e ligadas à Arquidiocese de São Paulo, ao tomarem conhecimento
do último episódio de extrema violência que banhou_ em sangue a Casa de
Dentenção de São Paulo, vêm a público tecer algumas ponderações sobre o
ocorrido e propor encaminhamento que julgam necessário, convOCãndo a todos para uma frontal campanha contra o fatalismo que considera o problema
carcerário insolúvel e os motins inevitâveis. Propor uma· verdadeira
opera-ção-esperança, capaz de evitar, no futuro, a repetição desses dolorosos
acontecimentos.
É desolador constatar que motins, rebeliões e fugas de presos, seguidos
de violenta repressão, mortes, ferimentos, vêm-se repetindo a intervalos cada
vez menores. Não há muito, a Pastoral desta Arquidiocese, em nota pública
(31-12-81), lamentava o ocorrido na Penitenciâria do Estado de São Paulo,
no fim do ano. Alertava para as causas do evento e solicitava imediatas providências das autoridades. Nada se fez. Já, antes, Jacareí e Campinas registravam dois sangrentos episódios. Depoís de São Paulo, à curta distância, Osasco e Diadema foram novamente palco de rebeliões em suas cadeias, seguidas
de mortes. Isto sem contar fatos semelhantes ocorridos em presídios e cadeias
de outras localidades. E, agora, é a Casa de Detenção de São Paulo que se
transfOrma numa verdadeira praça de guerra."
.. Não é vão questionarmos novamente as caUsas desses eventos que enlutam a nossa sociedade. Constata-se uma verdadeira omissão críminosa a respeito do grave problema penitenciário. Não s6 o Estado lava as mão e não
responde como deve às exigências da situação. Outros segmentos da sociedade civil se eximem, quando não fogem, a propostas de solução. Esse descaso
leva a perpetuar os eternos problemas que tornaram falido o nosso sistema
penitenciário: sUperpójmlação dos presidias, falta das mais elementares condições de vida humana, negação habitual e frontal dos mais cornezinhos direitos do preso, assistência judíciâria iriexisrente,- Poder Judiciârio sem condições de distribuir justiça aos presos:
.. Disso resulta, por parte dos detentos, um crescente sentimento de de-samparo e angústia,- seni qualquer esperança de vida nova. A disciplina carcerãría corrompeu-se. O detento se transformou em objeto de comércio e lucro.
Até seus familiares sã-o explorados. O encarcerado é profundamente violenta·
do em seu direito à comunicabilidade, só lhe restando recorrer a meios extremamente difíceís para se fazer ouvir. Parece imperar-uma guerra mais contra
a pessoa do criminoso do que contra o crime. Gueffa que o-elimina Iúi.S-rtiã.s,
e, agora, nos presídios, de maneira arbitrária e prepotente. E tudo sem qualquer controle do Poder Judiciário. Mesmo sentenciado, continua considera·
.
do bandido."
.. Isso tudo se reflete no violento episódio de ontem (anteontem), que
agora analisamos. Não nos cabe julgar as responsabilidades do poder repressivo nesse evento nem-isentar os preSos. Mas várias dúvidas se levantam. Por
que não se confiou ao- Poder Judiciãr.io, presente ao alo da rebelião, as rédeas
da situaçãO? Por que o retardo da cOmunicação do número de mortos? Por
que nos hospitais que deveriam receber os presos feridos, transportados pela
polícia, chegou um grande número de cadâveres? Por que a retirada de cadâ~
veres foi suspensa sob a alegação da nec_essidade de perícia técnica? Isso não
teria deixado a possibilidade do aumento do número de mortos por simples
represália, em fase posterior à rebelião? Por que depoimentos contraditórios
sobre o decorrer dos eventos por parte das autoridades e de outros presentes?
"Além dessas dúvidas, resta a nítida impressão de que se tratou de uma
manobra de guerra contra presos, desordenada, emocional, como se verificou
no espancamento de um popular, que ocorreu diante_ das câmar;ls de televisão, e nos inúmeTos 'tiroteios ã esmo-. Diante desse quadro contristador, as entidades signatárias clamam, novamente, por uma ação eficaz que ponha fim a
esse mar de violência e arbitrariedade, além da rigorosa investigaÇão pefa
Corregedoria dos Presídios, de todo o episódio.'
.. Fatos como este não podem mais se repetir. Sugerem que se constitua,
com urgência, um conselho comunitário, integrado por representantes das
comunidades, dos presos e seus familiares, e de outros setores que têm por
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obrigação encontrar caminhos para o problema, com a finalidade de discutir.
propor e acompanhar a execução de uma política carcerária verdadeiramente
eficaz, humana e inovadora.
"Para dar início a esta proposta, propõem, com urgência, um diálogo
destas entidades com o Conselho Superior da Magistratura do Tri~unal de
Justiça do Estado de São Paulo. No Poder Judiciário, atuante e presente, estâ
a esperança de um caminho de solução, na medida em que responda às aspiR
rações consCientes da comunidade."
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre -se-niláoi-Joi-ge Kalume. (Pausa.)
S. Ex• riâO- está pfesente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes. (Pausa.)
S. Ex• ilão está presente.
Concecfo--a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos.
o" SR. ÃUGO RAMOS (Pronuncia a" seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) --Sr~ Presidente e Srs. Seitidores:
Na tarde de hoje, o Senado presenciou os discursos maiS candentes. nos
quais se refletiram, não apenas o estadO de âilimo que existe na política brasileira. senão também_ as ac~sações mais candentes aos homens públicos deste
País.
Tenho, reiteradas vezes, desta tribuna, declarado, Sr. Presidente, que enquanto os homens da Oposição estiverem a acusar de forma tão candente
aqueles que estão no Governo, a trabalhar pelos interesses supremos do povo
e, ao mesmo tempo, os que estão no Governo, a considerar que os homens da
Oposição são ineficazes e incá.pazes de -aaministrar, tal como acontece no
meu Estado do Rio de Janeiro, onde o único Estado que é administrado pela
OpoSição, verificarrios que este Estado está em último lugar na pesquisa da
opinião -pública como o mais ineficaz, o mais incapaz, o mais "incompetente e
o mais corrupto.
Vê-se assim, Sr. Presidente, que esse aspecto relevantíssimo da vida
pública nacional prova apenas que, da palavra dos que estão na Oposição e
da palavra dos que estão no Governo, o que se leva à consciência popular, o
que se leva à consciência do povo é que os políticos não estão à altura de exer·cer as árduas tarefas que lhes são cometidas pelas leis e pela Constituição.
Uns e outros, Sr. Presidente, são denegridos a t_odo instante neste plenãrio, na
Câmara alta do Congresso Nacional. Todos os dias, na Câmara baixa, por
igual modo, os políticos estão, candentemente, acusando uns aos outros, de
forma tal que, levando-se às assembléias legislativas e às câmaras municipais,
o povo terâ que compreender necessariamente que os políticos brasileiros não
estão à altura das suas árduas tarefas e da sua missão, que é, efetivamente, de
gerir os negócios do Estado.
Recolhi, Sr. Presidente, porque estaVa aqui, quando ouvi o discurso lamentãvel, se me permite S. Ex•, do ilustre Líder do PMDB contra o Go-vernador do Estado de São Paulo, e mandei buscar, no meu arquivo, o discurso
que proferi quando assumi a Presidência da Câmara no meu Estado. Vou ler
apenas um~ página. Dizia eu:
O SR. PRESIDENTE (Lendo) - Senhores Vereadores:
Difícil, senão quase impossível, exteriorizar, traduzindo em
palavras, a emoção com que, por vossa mercê, alcanço o mais alto
posto da minha carreira polftica. Chegn à Presidência da Câmara do
DiStrito Federal, conduzido por uma das mais expressivas votações
de que dá notícia a agitada vida desta Instituição, e sem opositor, o
que vale por um julgamento que recolho como a mais incisiva _prova
de que me tenho orientado com acerto, digladiando em nossos embates parlamentares com as armas da fidalguia e do cavalheirismo,
colocando as divergências rió plano alto das idéias e tendo-em cada
um dos meus ilustres pares, por vezes, momentâneos adversários
cordiais, dos quais, cessado o fragor da contenda, de log-o nos aproximamos sem mãgoas e sem rancores. Jamais, nestes 7 longos anos
de convivênCia, permiti, quando em causa ou sustentando o glâdio
da polêmica, por íilstaiites seqUei~ fossem quebradas as normas de
irrepreensível ética parlamentar. Assim procedo por força do meu
tempeyamento modera9or e pela compreensão que tenlio da prática
~e~o_crâtiC?~- cujo p_alco m_ar~an~e é a tribuna dos parlamentos. Somos todos homens de partidos e para aqui viemos effipuilhando
suas bandeiras e lendo na cartilha de seus princípios. A finalidade
precípua de uma agremiação político-partidária ê o poder, não o
poder pelo poder, senão como base fundamental à consecução dos
ideais que se consubstanciam nas suas normas programãticas. ~ a
maneira, segUnâo penso, de realizar a felicidade do povo.
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Sr. Presidente, disse eu, um pouco mais adiante:
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de Direito que ~xiS te Oo Brasil, a Faculdade de São Paulo; foi parte integran~
te, como Ministro da Justiça, na elaboração dos projetes do Código Civil, do
Código Penal, do Código_Penal Militar! do Çódigo de Processo Penal, do Códi~o ~e Processo Penal Militar, da Lei de Organização -JUdiciaria Militar, do
Código das Sociedades, do Código de Títulos de Crédito, Código de Navegação Marítim-a, Código de Contravenções Penais, Código de Execuções Penais, Lei de Introdução ao Código Civil, etc. Tudo isto faz revelar, Sr. Presidente, que efetivamente_ se trata de um dos m.a_iores ju-ris~as que este_ País já
cOnheceu.
E aqueles que_ lhe fizeram oposição, inclusive o eminentíssimo- Senador
Paulo Brossard qUe, em brilhante discurso desta tribuna, i-evelou que a Constituição Federal, quando fala na ilibada reputação moral e notório saber, que
vem de anta'!ho, já de há muito deveria ser reformulada, para permitir que
apenas aqueles que fossem doutores em Direito pudessem chegar à Suprema
Corte_ da Nação bra::iil~ira, para que não se reproduzisse o episódio de Floria~
Sr. Presidente, isso foi dito por mim nos idos de 1957, Não quero ler este _ rtti, quando colocou na Suprema Corte um médico, que foi Bélrata Ribeiro,
aliás, dos mais brilhantes porque acabou PrefeitO do Rio de Janeiro tendo lã,
discurso tão longo, porque lendo-o, ter-se-á a impressão de que ele foi escrito
uma grande via com seu próprio nome; pois bem, Sr. Presidente, esse admiráhoje, para os acontecimentos que, infelizmente, estão realmente a denegrir a
vel jurista consegtüu r.eforro1:1lar o,Código de Processo, não apenas no sentido
política brasileira.
de emendá-lo, mas de fazer um Código novo, obedecendo à orientaçãO de um
Sr. Presidente, o que vejo, no ~e!lado da República, e posso imaginar o
dos maiores jurista~ de todos os tempos, GiuSi:ppe Chiovenda, que foi obrigaque acontece nas ass~mbléia~_le_gisJativas e rias Cãmã.ras-ttiu~icipa1s, é esse endo a viver no país em que a liberdade fora cassada, dando as suas aulas aos
trechoque da paixão política a dominar de tal modo que riós rriesmos estamos
seus alunos, e na possibilidade, às vezes, quase fugidia, de lhe dizer o camiconstruindo_ contra a Nação uma perspectiva futura, lamentãvel, senão para
nho da liberdade. EJe, que não pôde ausentar-se de seu país, como o _seu discíos contemporâneos, pelo menos para aqueles qUe se seguirão a nós nas gepulo, Liebman, que veio Para São Paulo e criou aqui, no Brasil, a maior esco~
rações futuras.
la do Direito Processual Civil brasileiro, estando entre eles, entre os maiores,
Meu objetívo, Sr. Presidente, ao fazer o discurso de hoje, resulta do fato
a figura do nosso Alfredo Buzaid, é com o maior prazer, Sr. Presidente, que
de que V. Ex•, a Mesa, não me concedeu a pãlavra para uma explicação peseu venho _à tribuna_ para exaltar a figura deste grande mestre do Direito.
soal. Por isso, valho-me a oportunidade_ para lembrar ao Senado, que assuMas como a vida, Sr. Presidente, é sempre entre flores, risos sorrisos_ e lãmiu o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, umka das maiores figrimas, eu me permiro a oportunidade, também, de ressaltar, para mim, um
guras que nós conhecemos das letras jurídicas do País, que é o_ ~minente Dr.
fato doloroso .. quantQ ta_mbérn ,aP_s ·meus ih.istrescolegas do Rio de Janeiro
Alfredo Buzaid.
q~e aqui ~~ão presentes, RobeTto Saturnino e Nelson Carneir:o. h o passamenta,
no Rio de Janeiro, de urila das _maiores figuras de sua vida pública,
Digo isto, Sr. Presidente, porque, quando aqui se feriu a própria voque foi Levy de Miranda Neves, Levy fã.leceu ontem no Rio de Janeiro aos setação, a Oposição, Que respeito, resolveu fechar a questão contra o nome datenta e cincO áno"s de idade., Ele foi um dos arautos da autonomia do Distrito
quele ilustre e extraordinário homem público, esquecendo-se de que, quando
Fe~eral. Naquela ocasião, figuras emin~ntes como Heitor Beltrão, como o
aqui se: está a votar o nome_de algüérri para qUalquer função, em verdade, está
Senador,
nosso colega e _úlbelíão, Mozart Lagos, esse modesto companheiro,
a se analisar os seus méritos e _os seus- dem~ritos, pelos Quais votaremos SIM
·outros que se armaram da mesma coragem para vencer a luta do Distrito
e
ou NÃO~ em verdade, constituindo", por1ãnto, um tribunal, cOnstituindo;
Federal de então, -para torná-lo lima Unidade da Federação brasileira e que
portanto, um julgart!_ento.
tomou_o nome de Estado.da Guanabara e ipfeliz.mente, da_ noite para o dia,
Em se tratando de um tribunal e em se tiatando d~ um julgamento, Sr. Presiapunhalado sem que se saiba como e por que, desapareceu do cenârio da Fedente, não- há questões políticaS a serem fechadas, porque de política não se
deração brasíleira, ele foi um dos maiores companheiros, um dos maiores
trata. Trata-se, em verdade, de julgar um homem que vai assumir um posto
políticos do Rio de Janeiro.
tão relevante, um posto tão ·extraordinãrió como o- de MiniStro do-su-premo
Era um homem incapaz de chegar à tribuna e fazer discursos, como de
Tribunal Federal.
vez em quando ouço nesta Casã., a condenar a honra dos homens públicos,
Lembrei:..me, ao tomar ·nota de um trabalho de Piero Calamandrei sem ter sobre suas mãos :i prova provada das formulações que fazem desta
uma das grandes figura·s- qUe nós cOnhecemos no campo do Direito Procestribuna contra a dignidade de outros homens públicos, apenas porque pertensual- e estou diante de um mestre no campo do processo, que é o nosso querido Senador Nelson Carneiro - qtié: ele disse o seguinte, referíndo-se a um _ cem a outros partidos.
Estimo, Sr. Presidente, que o Senado_ Federal modifique a sua posição
juiz:
para que essas questões mais graves sejam traZidas ao conhecimento do ple"Quando te encontro~em meu çaminho e me inclino diante de ti
nário com armas positivas, com provas contundentes, da prova provada,
com reverência, há em minha saudação um dever, reconhecidamenpara evitar que se jogue o labéu da desonra contra homens públicos que tanto
te fraterno. Eu sei que de tudo que me é mais caro ê saber que tu és
fazem pela grandeza deste País. Não estou, aqui, para· defender o Sr. Paulo
guarda e fiador; em ti saúdo a paz do meu lugar, minha honra e miMaluf, nem tenho credenciais para isso. Sou seu amigo pessoal, não nego e
nha liberdade."
proclamo, e hei de proclamar sempre, porque ele tem sido, em todos os contaEssa é a função, Sr. Presidente, de um grang.~ juiz, de um homem, de um
tos comigo, um homem de irreprochável condu_t_a moral, um homem incapaz
juriStã qUe escreveu;-prãtlcamente SOiinho, o Código de Processo Civil e que,
de faltar aos-seus própri-os corilpromissos, de maneira que quando vejo acuapresentado ao Congresso Nacional, recebeu trezentas e poucas emendas na
sações desta monta, não quero aqui rebater para fazer acusações de igual
Câmara Federal e cerca de seiscentas no Senado da República, das quais parjaez, nãO quero aqui faZer acusações a_ quem quer que seja, porque entendo
qUe a vida pública é de tal forma aberta, que o povo sabe compreender e voticiparam; de forma proeminente, os nossos colegas Nelson Carneiro e o sautar nas horas decisivas.
doso Accioly Filho.
Quando vejo, aqtii, o ·senado ficar perplexo diante de preserltes de flores
Essas emendas que foram apresentadas, muitas das quais admitidas e,
às Sras. da nossa s_ociedade, às Sr as. dos _Senad.ores,_ alguns dos quais foram
afinal, sancionadas pelo Senhor Presídente da_República, motivaram, da parassim homenageados, como se isso fosse um crime que pudesse ser levado à
te do Sr. Alfredo Buzaid, então Ministro da Justiça, a oportunidade de refortribuna do Senado_e <::onde.I:laonn.hom~m púplico_por isso. quero dizer-a V.
mular parte do Código do Pro-cesso para não atingir a hoinogeneidade daqueEx•, Sr. Presidente, que se as condenações forem desse tipo, não há grandeza
la regra fundamental, que é o Processo Civil, aquele em que as partes, Sr. Premaior_
do que aquela que vem e_xecutando, no exercício do seu Governo, o Sr.
Sidente, quando comparecerit ·a juíZo; aperia:S.'-pretenderri obtei- 3. su"a própria
Paulo Maluf.
vitória. Mas, o interesse da Justiça é dar a vitória a qtiein efetivamente tem a
Infelizmente, Sr. Presídente_, no_ m~u Estado tal Oão ocorre. O ilustre Serazão: A vitória não é O interesse supremo das partes. o-irtteressern:aior é o da
nador Roberto Saturnino, ainda ontem aqui, desta tribuna, em discurso_ ponSoci_edad<::.
derado, equilibrado, como sempre o faz, com conheciniento de causa, fez"
Alfredo B_uzaid, Sr. Presidente, tem um currículo extraordinãrio como
c~u~dentes critic~s -~ _posi9~0 do_G_o_ver~o_ e~_ referência ao metropOlitano do
talvez nenhum, com a devida venia dos demais que formam o Tribunal SupeRio de Jane~ro, tal a fábula do_dinhei~o que]ã se vem gastando, dinheiro que,
rior de nosso País, a alta Corte de Justiça. Foi ele Diretor da maior Faculdade
em verdade, _PCTtence mais ao Governo Fed_eral; mas quando as inauguraçOes
Os que estamos no pOder seremos responsáveis pelo que prometemos desavisadamente, promessas que tiveram o -primário escopo de constituir uma inuralha inexpugnâvel às pretensões dos nossos adversârios políticos; ós que na·ptanície polítiCáSe-·encóntram,
por igual modo, à responsabilidade serão chamados por se situarem
no terreno estéril das retalhadoras pessoais, via de regra levianas, ferindo os que detêm o bastão do mando, na sua honra e na sua dignidade, sem outro objetivo senão o de_ enfraquecê-los perante a opinião pública para, por tal foi-ma, dominarem o podei que-não obtiveram no ca.mpo liso dos prélios eleitorais, qUando deviam elucidar
perante o povo ·os-· erros políticos-administrativos executados por
seus adversários, apresentando fórffiulas salvadoras que .os enobrecessem, constituindo, nesse passo, as balisas de um prestígio até então frustrado.
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são feitas~ esqUece-se do governo Federal, para louvar apenas o governo do
Sr. Chagas Freitas, desse Governo, Sr. Presidente, de um Partido que não tem
coragem de defendê-lo. E não tem coragem de defendê-lo, porque não hâ
como defendê-lo.
E se os homens que pertencem à ala do Governo, do qual jâ não faço
parte, tivessem um pouco mais de coragem e de sapiência poUtica, haveriam _
de conduzir todos os seus debates, todos as acusações vasculhando o Governo do Rio de Janeiro, para mostrar que o PMDB, se governa mal uma das
Uriidades da Federação do Brasil, não tem condições para governar as demais que se apresentam na próxima eleição" de 1982.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador José Lins, por cessão do Senador Helvfdio Nunes.
O SR. JOSt LINS (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Ainda hã quem discuta se, em março de 1964, ocorreu uma revolução,
ou seja, um movimento maduramente- preparado para reformar as instituições nacionais, ou Se apenas houve um contra-golpe, em que as Forças Armadas, atendendo aos reclamos da Igreja, de família brasileira e das demais
instituições nacionais, punham fim a uma tentativa, que se armava hã alguns
anos, de golpe contra o regime consagrado pela Constituição de 1946.
Contra-golpe ou revolução, a simples denominação não descaracteriza o
movimento, desencadeado contra as ameaças com uno-sindicalistas, contra a
ação desenfreada das Ligas Camponesas do Nordeste, dos Grupos dos Onze
no Sul do País, ou contra a anarquia alimentada oficialmente, no ensino, pelo
próprio MEC, tudo sob a desculpa das pregações da uFrente Parlamentar
Nacionalista'', que autorizava, finalmente, a própria diminuição do Congresso Nacional, prometendo as "reformas na marra".
Passaram-se dezoito anos, mas a memória naciOnal não é tão infiel, para
esquecer o que se preparava no País. Enquanto a SUPRA propugnava por
uma reforma baseada na pura e simples expropriação, ocorria, a partir do segundo semestre de 1963, um crescimento zero riá produção agropecuâria, prejudicados, principalmente, os produtos de exportação, como o café, num dos
mais baixos desempenhos da nossa história.
A intranqüilidade se propagava: nas cidades, a ameaça da reforma urbana; no meio rural, a desorganização do crédito, o abandono do cooperativismo, o trabalhador privado de assistência, o proprietário sentindo-se ameaçado pelo próprio regime. Enquanto isso, estávamos com uma inflação de setenta por cento (sem nenhuma causa externa), os furos orçamentários respondiam pelos déficits sucessivos na execução da Lei de Meios; e só havia casa
própria para os privilegiados de alguns institutos. Exigia-se, então, uma verdade tributãria,--e üina veidade econômica. Exigia-se uma verdade eleitoral,
mas todas elas verdades resultantes, afinal de contas, da ação conjugada do
Governo e do Congresso Nacional.
Estávamos também à beira da anarquia imtitucional. O famoso CGT subia as escadarias do Congresso, para exercer pressão direta contra Os parlamentares; como não colhessem êxito essaS ameaças, então o próprio Governo
encorajou-se, na Praça Pública, enquanto se prenunciava a anarquia nas
Forças Armadas, prejudicadas em sua disciplina, quando as exigências de um
grupo de graduados _importavam na demissão do Ministro da Marinha.
Tal a situação do País noS idos de março de 1964, quando ninguém tinha
mais dúvida de que, algo de terrível ocorreria com as instituições, e eram imprevisíveis, Sr. Presidente, os rumos que seriam tomados pelas forças de desagregação nacional.
Foi contra isso, atendendo a manifestações populares nas três principais
cidades brasileiras que se deflagrou o movimento, iniciado em Minas Gerais;
que se moveram, em boa hora, as Forças Armadas, buscando salvar as instituições da grave ameaça que lhes pesava, com a pregação inglória dos que,
acolitados pelo poder, queriam destruir a própria -ordem pública.
Sr. Presidente, é certo que as revoluções devem ser analisadas a partir de
uma visão histórica, mais própria para revelar os seus fundamentos, as suas
potencialidades e os seus objetivos.
Na data de hoje, decorridos 18 anos da Revolução brasileira de 1964, temos, diante de nós, impressas as realizações de um período, que bem demonstramo acerto daquele movimento cívico-militar. Iniciado com a esPontânea
umarcha da família com Deus, pela liberdade", esse movimento desembocou
afinal, na patriótica intervenção, pela democracia, realizada pelas nossas valorosas Forças Armadas.
Desnecessário, Sr. Presidente, rememorar, nesta ocasião, as razões que
ditaram aquela ação revolucionária, tão vivas ainda, em nós, estão as memórias daquele estado caótico em que a Nação mergulhava, por força de interesses estranhos aos nossos sentimentos, por força de impulsos subalternos e
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até inconfessáveis. O qUe importa agora,· é o re·conhecimento do quanto se fez
nesses 18 anos, ao longo dos quais caminha o País, pelos caminhos do desenvolvimento social, para o aperfeiçoamento político e pelo crescimento econômico. ~ bem verdade que não avançamos tanto quanto desejávamos. Mas os
ptôdromos dessa camínhãda, conti.ldo, iú eSião, a convencer-nos de que palmilhamos o-caminho certo. Aos dctratores gratuitos das realizações dos governos revolucionáriOs, respondemos com as medidas postas em prâtica em
todos os setores da nacionalidade, evidenciadas não apenas pela incontestável
e expressiva estatística, mas pelos serviços que muitas dessas ações já prestam
ao povo.
Como negar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as conquistas brasileiras no
âmbito do mercado internacional, onde o Brasil, hoje, desfruta de possibilidades comerciãis antes nunca suspeitadas? Como ignorar as fecundas atividades no campo educacional. A despeito de tudo, passamos de 7 milhões de
matriculas, em 1963, para 27 milhões, em 1981. Como esquecer que, partindo
.de 1963, sem um programa habitacional, concedemos até hoje mais de três
milhões de financiaffientós pa:ra- a casa própria? De que modo desconsiderar o
aumento da produção alimentícia, que só no sCtor de grãos passou, nesse
período, de 18 milhões para 35 milhões de toneladas? Como silenciar sobre o
índice de oferta de empregos, que apesar das momentâneas dificuldades por
que passamos, se elevou de uma população de 24 milhões para 48 milhões de
trabalhadores ati vos? De que maneira ignorar que a vida média do brasileiro
se elevou de 55 anos para 63 anos. A q-Ue título desprezar a abrangência da
Previdência Social que, de 15 milhões de assistidos, passou, nesse período,
para mais de 100 milhões, abrangendo inclusive a ãrea rural? Por que meio
contestar a notável ampliação da nossa malha viâria, quando, de 117 km de
rodovias, passamos para mais de 206 mil km de eStradas para citar apenas as
rodovias pavimentadas'? Como negar que esse quadro extraordinário de progresso também se afirma nos setores de energia, de âgua. de esgotos, de telefones, de bens de consumo, em suma, de todas as atividades públicas do Pais.
Quero Sr. Presidente, em nome da Liderança do PDS, neste momento,
congratular-me com todos os brasileiros, pelos êxitos alcançados pela Revolução de 1964, esperando que se lhe faça justiça hoje, como no julgamento
histórico.
O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. JOSh LINS- Hã razões para isso, Sr. Presidente, e citarei algumas, depois que ouvir o nobre Senador Lomanto Júnior, da Bahia.
O Sr. LomantoJúnior- Senador José Lins, associo-me às palavras de V.
Ex•, no registro que faz comemorando mais um aniversário da Revolução de
31 de Março. Evidentemente que este fato histórico ainda será analisado com
a devida justiça, na hora em Que as paixões desaparecerem, na hora em que o
julgamento da história- for feito com a maior serenidade c com a mais absolu·
ta isenção. Mas, ninguém pode negar que as Forças Armadas, atendendo à
imperativos populares- o povo nas ruas encarecia uma providência no sentido de sustar a ínsegurança·em que o País vivia-, as Foi'ças Armadas são
fiéis à sua tradição cíviCo democrãtica, pois para fazermos justiça, não hã um
s-entido militarista, um sentido de casta nas nossas Forças Armadas; ao contrârio,-se analisarmos a história e a sua participação·efetiva em quase todos os
momentos, os mais altos da vida brasileira, vamos verificar o sentido civilista
das nossas Forças Armadas, e a sua vocação democrática. E essa vocação foi
evidenciada, Senador José Lins, ainda na Revolução de 64, na obstinação do
Presidente Casteilo Branco, no cuidado que ele tinha para evitar-se as injustiças naquele período tumultuado e conflagrado em que nós vivíamos, concluindo o seu Governo legando à Nação uma Constituição democrática,
como foi a Constituição de 67, eliminando todos os atos de arbítrio e retornando o País aos caminhos democráticos. Ainda agora, sentimos também a
obstinação do Presidente Figueiredo, começando pelo Presidente Geisel, que
eliminou o Ato Institucional n~ 5, restabelecendo a liberdade de Imprensa,
cada vez mais ampla, sentimos, depois, a anistia concedida aos brasileiros e o
retorno de todos que estavam banidos ou foragidos de sua terra, ao seio de
suas familias, e muitos deles estão participando ativamente da vida política
brasileira, com o restabelecimento das suas condições, dos seus direitos politicos. Verificamos o restabelecimento das eleições diretas que Castello Branco,
jâ em 67, havia consignando na Constituição daquele ano. Verificamos, Senador José Lins, que no campo político, as revoluções têm sido feitas. B o Governo obstinado, desejoso de realizar suas eleições livres, restabelecendo o
pluripartidarismo - repito - concedendo anistia, mostrando, no campo
político, que aquele Movimento tinha realmente destinação democrática, que
seu ob]etivo er~ exatamente fazer com que este País vivesse sob a égide da democracia. No campo econômico, o esforço que vimos fazendo é grande. Tivemos momentos ãureos, mas a conjuntu-ra mundial tem realmente nos levado a
alguns tropeços, mas os Governos revolucionários têm enfrentado os mo-
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mentos mais difíceis através de uma política que objetiva transformar esta
Nação num País desenvolvido, num Pais economicamente estável. T~mbém
no campo social, temos uma sbrie de conquistas que ninguém pode deixar de
ver, porque os fatos são evidentes._ Sr. Senadm José Lins, governei o Esta~o
da Bahia de 1963 a 1967, tive o período aóte e pós-revolução e pude verificar,
no período de 1964 a 1967, como os problemas eram_ encarados com se_riedade, como os recursos para os Estados e Municípios eram liberados no seu devido tempo, vontade do Governo Federal de ir ao encontro das Unidad~s 4a
Federação e a Bahia foi beneficiária daquele período. Se há um Estado que
pode ser citado como exemplo de prosperidade e desenvolvimento, benefi~
ciârio do processo do Movimento Revolucionário de 1964, esse Estado é a
Bahia. Se eu ficasse em silêncio, não estaria aqui realmente cometendo um
ato de justiça, porque_sou o testemunho vivo dos êxitos da Revolução naqu~
le Estado. No campo nacional, todos nós temos visto, todos nós temos que
fazer justiça aos ciiico Presidentes revolucionários, cada um agindo de acor_do
com a orientação que achava mais conveniente, mas todos preocupados com
a destinação histórica do País, todos preocupados com o seu desenvolvimento, todos preocupados, Senador José Lins, em fazer deste País uma Nação desenvolvida, mas uma Nação que tem sem dúvida alguma, vocação libertária,
que tem sem dúvida alguma, a liberdade como ponto primeiro e a democracia
como o sistema político que convém aos seus interesses e aos interesses da sua
população.
O SR. JOSI:. UNS- S~nador Lomanto Júnior, aco1ho o aparte de V.
Ex• como-U_ma luz na penumbra do meu discurso, V. Ex• o torna um candelabro, e V. Ex' tem razão. O trabalho que as Forçãs Armadas prestaram a

este País nunca será por demais elogiado. t:. graças a ele que nós estamos aqui
neste Parlamento, disCutindo as nossas mesmas dificuldades. Porque tudo
funcioriou como naqueleS fatos- qtie aconteceram-e que foram contados por
Stefait-Zweig em seu livro_ Momentos DeciSivos-da_ Humanidade,
Hã momentos. que mudam o destinO da história. E_ ele cita muito bçm o
exemplo de Napoleão, quando se dirigia para combater os ingleses em Waterloo naquele instante, acossado por outras forças que vinham do Norte, decidiu dividir o seu próprio exército. Ele tremeu antes disso, aquele era um momento decisivo, e ele decidiu e errou. As nossas Forças Armadas, não, felizmente, decidiram e acertaram.
Q_mais, nobre Senador Lomanto Júnior, sãQ acidentes. Hâ muito o que
construir, muito o que corrigir, mas nós'temos urri instrumento-pãra construir
e para corrigir tudo democraticamente, que é a nossa liberdade.
Mas, Sr. Presidente, dizia que dava os parabéns ao povo-brasileiro e que
hã justificativa para -isso.
Na realidade, a Revolução concedeu ao povo brasileiro:
-Aos empregados o direito de receber a gratificação natalina parcelada (Lei no 4.749, de 12-8-65).
- Aos empregados o direito ao auxflio~desemprego, pois criou
o fundo de auxilio ao desempregado (Lei no 4.923, de 23-!2-65).
-Criou o FGTS, onde são feitos os depósitos referentes ao
tempo de serviço dos empregados (Lei no 5.!07, de 12-9-66).
-Concedeu férias ao trabalhador avulso (Lei n9 5.085, de 22~
8-66).

-Determinou o salário mínimo para o menor (Lei n9 5.274, de
24-4-67).

- Amparou os empregados domésticos na Previdência Social
(Lei no 5.859, de 11-12-72).
-Deu direito ao empregado estudante coincidir as suas férias
escolares com as férias do trabalho (Lei no 6.211, de 18-6-74).
- Favoreceu aos maiores de 70 anos de idade e os inválidos
que não exerçam atividades remuneradas, não au_fir_am rendimentos
ou não tenham meios de prover o próprio sustento (Lei n'1 6.179, de
11-12-74).

-Criou a aposentadoria para ó~empl't:gado (Lei n• 4.506/63).
-Criou a aposentadoria com 100% para mulheres com 30
anos de serviço (Lei no 5.440, de 23-5-68).
- Estendeu o direito do salãrio-famflia aos filhos dos invãlidos
(Lei no 5.559, de 11-12-68).
-Criou o seguro para acidente do trabalho (Lei no 5.316, de
14-9-67).

-Instituiu a contagem recíproca de tempo de serviço público
federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria (Lei n9
6.226, de 14-7-75).
- Regulamentou situação do aposentado pela Previdência Social que volta ao trabalho e a do segurado que se vincula a seu regime, após completar 60 anos de idade (Lei n• 6.243, de 24-9-75).
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-Dispôs sobre a concessão de terra ao t_ra,balhador da lavoura
canavieira (Decreto no 57.020, de 11-10-65).
-Instituiu o salário-educação (Decreto n9 4.440, de 27-10-64).
-Instituiu o cadastro permanente das admissões e dispensas
de empregados, estabeleceu medidas contra o desemprego e de assistência aos desempregados (Decreto no 4.923, de 23-12-65).
_~Criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Decreto
n• 5.107, de 13-9-66).
- Instituiu o programa de bolsa de estudo para trabalhadores
sindicalizados e seus dependentes (Lei no 57.870, de 25-2-66).
-Constituiu o Fundo de _Assistência ao Desempregado (Decreto no 58:155, de 5-4-66).
-Instituiu o plano de assistênci3 aos trabalhadores desempregados e estabeleCeu nornlas do seu custeio (Decreto nq 58.684, de 216-66).

-Aprovou o Regulamento do FGTS (Decreto no 59.820, de
20-12-66).

-Dispôs sobre o Programa Especial de bolsas de estudos para
trabalhadores sindicalizados e seus dependentes (Decreto n9 60.186,
de 8-2-67).
- Constituiu grupo de trabalho interministerial para estudo e
levantamento de recursos destinados à alfabetização_ (DeCretQ n9
61.314, de 8-9-67).
--,-Aprovou o Regulamento do Fundo de Assistência e Previdência ao Trabalhador Rural (Decreto n• 61.554, de 17-!0-67).
- J\.provou q Regulamento de Seguro de Acidentes dQ T~_aba~
lho (Decreto ~n, 61.784, de 28-11-67).
~ ~
-Instituiu o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição
(PRONAN) (Decreto no 72.034, de 30-3-73).
- Estabeleceu normas complementares de aplicação dos recursos do PISe do PASEP (Decreto n• 76.342, de 26-9-75).
-Dispôs sobre apoio a programas de entidades sindicais (Decreto n• 76.404, de 8-!0-75).
-Criou o Sistema Nacional de Emprego (SINE) (Decreto n•
76.403, de 8-10-75).
-Amparou os empregados _em autarquias perante o INPS
(Lei n• 5.410).
~
-Criou o abono de emergência para o empregado (Lei n9
6.147, de 29-12-74).
-DiSpôs sobre mão-de-obra ociosa e instituiu um sistema
para administiâ-la (Decreto n• 60.792, de I 0-6-67).
- DísCiPiinou a concessão e prestação de assistência jurídica
do Trabalho ao trabalhador sindicalizado ou não (Lei no 5.584, de
26-6-70).

-CriOU a aposen(ãdoria para o empregador rural (Lei Complementar no 11, de 25-9-71).
-Crio-u-o PIS, determinando a participação do empregado no
lucro~ da ~empresa (Lei Complementar no 7, de 1-9-70).
- Expandiu a Consolidação das Leis da Previdência Social
(CLPS) (Decreto n• 46.237, de 16-6-69).
- Regulamentou o Decreto-lei n9 1.422, de 23 de outubro de
1975; que dispõe sobre o salário-educação (Decreto n9 76.923, de 2612-75).

-Autorizou a prestação de assistência farmacêutica aos beneficiários da Previdência Social (Decreto n• 312, de 28-2-67).
-TornOU bit" serviços de saúde mais acessíveis, de imediato,
aos beneficiários da Previdência Social (Portaria n9 MPAS~39, de 5~
9-74).
É uma amostra.

Não hã, Srs. Senadores, como citar tudo.
Sr. Presidente, um povo não poâe sofrer maior humilhação do que quan~
do lhe buscam negar os seus princípios, as suas tradições e os seus sentimen:..
tos mais caros. Um povo nunca é tão oprimido quanto nas horas dolorosas,
em que buscam arrancar-lhe do coração e da mente as suas afeições e as suas
crenças -mais sensívefs.
Um povo, Sr. PrCsidente, nunca é tão negado em suas identidades e em
suas tradições do que quando, nas caladas do silêncio de sua própria tranqUilidade, sob a capa da defesa de sua liberdade e da justiça, infiltram-lhe, sorra~
tcirarilente, o veneno da dessldia e da lUta fratricida.
Quando o huinilham assim, quando o oprimem dessa maneira, quando
buscam traí-lo e desuni-lo, por mais pacífico, por mais pacífico que ele seja,
por mais humano e bom, só não reagifâ se já o tiverem ferido até o âmago de
·
·
suas fibras mais fôites.
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Isso não aconteceu conosco, Sr. Presidente, a revolução de 1964 é a prova histórica desse fato e, hoje, ao volver os olhos àquela hora dificil da nossa
História, pergunto-me se algum de nós, em sã consciência, teria coragem de
negar que devemos à Revolução de 31 de março de 1964 o sagrado direito à liberdade que hoje desfrutamos; esta mesma liberdade que nos permite o diâlogo, para aprimorá-la e para criar uma ordem social mais justa e-mais humana.
Sr. Presidente, a Revolução de março de 1964 nãa se esgotou, ela flui
ainda hoje, deixando em seu caminho os rastros de uma transformação que
consolida as nossas esperanças no futuro. Ela flui, Sr. Presidente, desde o seu
primeiro GOverno, o de insígne Marechal Castello Branco, através das gestões do Presidente Costa e Silva, do Presidente Emílio Mêdici, do Presidente
Ernesto Geisel; todos eles honraram, patrioticamente, os-iâeais do-povo brasileiro. E, hoje, solidária com os sentimentos do povo ela guarda as nossas aspiraçõeS- democráticas, e se aspraia, e toma corpo no Governo do Presidente
João Figueiredo, que, em palavras arrancadas do coração, traduz e atualiza o
pensamento revolucionârio, atravês desses dezoito anos.
Leio, Sr. Presídente, as palavras do Presidente João Figueiredo:
Não me afastei dos propósitos e dos compromissos com que
assumi a Presidêndi da República. Na ordem politica, mantive e incrementei o processo de abertura. Providenciei a concessão de anis~
tia aos condenados ou processados por delitos políticos e eleitorais.
Levantei inelegibilidades, possibilitando a disputa de cargos eletivos
por inúmeros cidadãos que se achavam impedidos de participar, por
essa forma, na luta política, Garanti os direitos cívicos e assegurei o
respeito das franquias constitucionais e legais. Estendi a mão aos
adversários, pedindo-lhes cooperação para solucionar os problemas
nacionais. Suportei com serenidade a injustiça dos juízos temerários
e as agressões dos preconceitos e malquerenças. Tenho assistido em
silêncio ao espetáculo da propositada deformação da-realidade, maquinada para expor-me ao desapreço dos desinformados.
Nada disso me afasta, porém, do caminho que me tracei.
Aí estão, Sr. Presidente, as palavras do Presidente. E assim, como ele, representa e atualiza o pensamento da Revolução, pode Sua Excelência representar todos os seus líderes, todo o povo brasileiro, para receber, hoje, a homenagem do PDS, a homenagem do seu partido, a homenagem da Liderança
do Governo.
Muito obrigado, (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palvra ao
nobre Senador Henrique Santillo, por cessão do Sr. Senador Franco Montoro.
O SR. HENRIQUE SAl'ITILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Falarei rapidamente, porque pretendo, Sr. Presidente, solicitar a V. Ex• a
gentileza de fazer constar nos Anais da Casa uma_ análise de algumas laudas
que tencionaria fazer, na tarde de hoje. a respeito do que ocorre no Brasil,
sobre os acontecimentos nacionais.
Hoje, o povo brasileiro, ao meu ver, com a alma muito triste, vê passar e
não comemora mais um aniversário do Golpe de 1964.
~compreensível que a alma brasileira esteja triste; há uma evidência bastante grande do fracasso do regime e do Governo que o representa.
Mas, eu leria, Sr. Presidente, apenas pouco mais que uma lauda do final
do meu pronunciamento para abordar rapidamente o que a meu ver deve ser
o papel da Oposição.
De acordo com os desígnios do regime, aos partidos de oposiçãO deveria
caber o papel de coonestar a pseudodemocracia, conciliando com as suas manobras. A oposição que o governo deseja deveria coritemporizar com os seus
desmandos e ser passiva diante da situação de injustiça reinante, tornando-se
a maior cúmplice de um Estado de arbítrio que quer vendCr ao resto do mundo uma imagem de democracia.
A esta espécie de jogo, do qual os últimos lances foram os recentes pacotes eleitorais, o PMDB e o PP responderam com a iricorporação, responderam com o fortalecimento da frente democrática, que será o principal instrumento para a derrota governamental no próximo mês de novembro.
Coloco-me no PMDB, entre aqueles que têm consciência de que erros e
equívocos foram ou poderão ser cometidos pela Oposição, mas também entre
aqueles que consideram a necessídade do estabelecimento de uma frente democrática, mesmo com erros e equívocos, para enfrentar o regime.A perspectiva do PMDB, a partir de então, mudará de qualidade. A partir de novembro, com a eleição de governadores em vârios estados da Federação, o PMDB terá a oportunidade de aprofundar, na prática, os seus compromissos com o povo brasileiro e o seu ideário.
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Aos setores populares do PMDB cabe neste momento, portanto, fazer
avançar a discussão das plataformas político-administrativas dos futuros governadores oposicionistas. Como tivemos a oportunidade de salientar no Seminário "Esperança e Mundança" que o PMDB realizou no último final de
semana em Porto Alegre, "não importa que, presentemente, em decorrência
mesmo das medidas excepcionais impostas pelo regime autoritário atrávés do
tempo, os governadores estejam impedidos, por falta de meios materiais ou
legais, de levar a termo as transformações sociais que o País está a exigir. OS
instrumentos de oressão que nasçam de urna permanente mobilização popular serão suficientes e eficazes para Irquidar com o que resta da "excepcíonaiidade e levar o poder central a encaminhar efetivamente essas necessárias
transformações sociais".
Em nos·so entendimento, o governador oposicionista deverá, em primeiro lugar, comprometer-se solenemente a realizar uma administração de carâter popular, que coloque os instrumentos estatais a serviço da permanente
mobilização do povo, para a discussão democrática de seus problemas, em
busca de soluções. Em consonância com este compromisso, o futuro governador de oposição não deverá, nunca em hipótese alguma, utilizar o aparelho de
repressão contra as manifestações reinvindicatórias dos trabalhadores, ao
contráriO, as polícias estaduais deverão resguardar o direito dos movimentos
populares de realizar aquelas manifestações, pacificamente. Entendemos
também que os recursos financeiros do Estado, além dos incentivos fiscais,
deverão ficar à disposição dos trabalhadores na hipótese de os mesmos virem
a querer adquirir as empresas em processo falimentar, ou do próprio Estado,
como ocorreu recentemente no caso da MAFERSA, em Minas Gerais.
Evidentemente, o futuro governador oposicionista deverá estar comprometido com a promoção não da grande, mas da pequena e da média empresas, não do latifúndio improdutivo, ou da grande empresa rural, mas das pequenas e médias propriedades rurais. Deverá estar comprometido com a aplicação efetiva do Estatuto da Terra, primeiro passo para a reforma agrãria.
Enfim, deverá esforçar-se, juntamente com o movimento popular mobilizado, para cumprir e aplicar os demais pontos programâticos do PMDB,
transformando os governos estaduais em instrumentos para abreviar o fim do
regime autoritário.
A perspectiva das oposições, particularmente do PMDB, a partir de novembro, repetimos, deverá ser outra. Nenhum casufsmo, nenhum passe de
mágica concebido pelo governo poderá impedir a sua vitória eleitoral. E assim estará mais próximo o_fim do regime que foi, a meu ver, a infelicidade da
nação, porque fracassou e o coroamento da redemocratização do país que será a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana,
nunca sob ã. -batUta dei regime autoritário que poderá, a qualquer momento,
manipulá-la.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
HENRIQUE SANTILLO EM SEU DISCURSO:
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
O regime militar Comemora hoje dezoito anos de existência. Por dezoito
anos o_ arbítrio dominou a _condução de nossos destinos. Aqueles que tomaram o poder em 1964, através de um golpe militar, propondo transformar o
Brasil numa potência rica e independente, mostram hoje outra realidade.
Nosso país é hoje o maior devedor do Terceiro Mundo, presa fácil ao apetite
ínsaciável dos maiores bancos internacionais. Nossa economia vai à bancarrota se não puder contar com os uravores" das grandes corporações financeiras do imperialismo e de suas irmãs gêmeas, as multinacionais. Como devem
se sentir hoje os militares, que em 1964 bradaram suas nobres intenções ao
garantir o golpe, diante da responsabilidade que lhes cabe como guardiães da
pátria, na conivência da entrega progressiva e sistemática do país aos interesses imperialistas?
~
Em vez de reformas sociais, o regime impôs duros sacrifícios à sociedade.
A política ecoltômica 3.plicada neste período, apesar de contrastante no que
diz respeito aOs meios, baseou-se sempre na exploração do povo, servindo aos
interesses de uma minori8. ricã e poderosa. A renda foi deliberadamente concentradora em favor dos mais ricos, em detrimento dos mais pobres. O processo ínflacionârio agravou-se, chegando proporções inéditas e sendo utiliM
zado, sempre, como instrumento para promover não só a concentração da
renda,- mas também a centração do poder. A política salarial, mesmo depois
da introdução dos reajustes semestrais, impôs perdas ao trabalhador que vê
seu salârio insuficiente para a sobrevivência, possibilitando uma acumulação
desenfreada nos setores privilegiados pelo Governo.
Para tanto, o governo teve que usar a força para conter os descontentes e
calar os opositores. Passamos por um período de obscurantismo bem ao gosM
to da extrema direita do regime. Fomos a capital mundial da tortura, darepressão e da censura. A garganta dos inconformados foi entupida com as ar-
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mas das organizações paramilitares e o exílio e a guerrilha urbana deixados
como únicas alternativas àqueles que não concordavam com os disparates e a
selvageria reinantes. Nossa juventude foi impedida de formar uma consciên~
cia crítica pela mãquina que controlou as Universidades, alienou os talentos
potenciais e impediu o debate sobre as grandes questões nacionais. Imprimindo a passividade no cidadão, semeando a descrença nas massas, o regime vai
conseguindo completar dezoito anos.
E mesmo agora, quando muda sua estratégia no sentido liberalizante da
"'política de abertura", permanece intocada toda a estrutura econômica c social. Dosando as concessões sob o aspecto político, em um movimento de
avanços tímidos e recuos perigosos, o governo trabalha para que nada se altere no quadro de injustiça estruWral reinante.
As conseqUências nefastas de tanto poder discricionário concentrado em
tão poucas mãos podem ser facilmente avaliadas pela análise dos principais
indicadores sócio-cconômicos do país.
O Censo realizado em 1970, em pleno auge da expansão econômica, jâ
deixava transparecer que, sob todos os pontos de vista, o brasileiro de classe
média ou baixa, havia sido prejudicado. O governo militar privilegiou cnor~
memcnte os mais ricos, que durante a década dobraram, em termos reais,
seus rendimentos. Na verdade, a mâ distribuição dos beneficias do desenvol~
vimento foi patente no período.
Mas jâ no Censo de 1980, toda a metod(llogia de eâlculo e levantamento
de dados foi reformulada pelo lBGE: AíríéYrtàl:iílídade do surgimento de
índices assustadores foi resolvida con;t __ a_~·-m.odcrnização estatística". Mas
nem as retificações e manipulações intrõdliirãàS cõn~tguiram evitar que fosse
registrado que o número de analfabetos ~m nosso pafs aumentou de 18,1 milhões. em 1970, para 19,3 milhões, em 1980. Que 49,6% das crianças na faixa
etária de 7 a 9 anos não sabem ler e escrever. Que a taxa de mortalidade infantil ainda é de 96 para cada mil crianças nascidas vivas, até completar um ano
de idade, quando nos países desenvolvid_os_csta mesma taxa é próxima de 10.
Que o índice de desnutrição no Brasil é suPCrior à média da América Latina e
próximo àquele registrado nos países afriCanos.
Segundo as informações do censo, entre a população economicamente
ativa urbana, os 50% mais pobies diminuíram--a sua participação na renda de
16% em 1970, para 13,1% em 1980. Por outro lado, os 5% mais ricos aumentaram a sua participação de 30,3% em 1970, para 34,7% em 1980. Entre a população economicamente ativa rural, os 50% mais pObres diminuíram sua -partrcipação na renda, de 22,4% em 1970, para 14,9% em 1980, enquanto os 5%
mais ricos a tiveram aumentada de 23,7% para 44,2% durante a década. (Mais
gritante é o dado deste mesmo censo, segundo o qual na ârea rural o 1% dos
mais ricos aumentaram sua renda neste período, de pouco mais de 13% para
quase 1/3).
O poder aquisitivo do salârio mínimo, hoje, não ultrapassa 50% de seu
valor anterior a 1964.
De acordo com dados da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, de 1980 - o salário médio do brasileiro caiu, em relação à inflação, cm
10,53% no ano de 1980, em relação ao valor real de 1979. Ainda de acordo
com este mesmo Relatório, o salário mfnimo -médio do país desvalorizou-se
em 6,3%, se comparado com a inflação do período.
Pesquisa realizada pelo ENDEF (Estudo de Despesa Familiar), da Fundação IBGE, em todo o Pais, comprova que somente 46,6% das crianças menores de 7 anos apresentam estado nutricional normal. O primeiro grau de
desnutrição atinge 37,6% das crianças, ou seja, 8,4 milhões; o segundo grau a
13,2% ou 3 milhões; c o terceiro grau a 2,6%, significando 600 mil crianças.
Estudos recentes demonstram que as crianças desnutridas em 2~ e 39
graus podem sofrer lesões cerebrais irreversíveis que afétain o seu quociente
de inteligência e seu comportamento. Outro estudo da OrganiZação Psnamericana de Saúde avalia que a desnutrição é responsâvel por 63% das mortes entre as crianças de até um ano de idade. Pelo menos 200 mil crianças menores de 5 anos morrem de fome anualmente e 25% da mortalidade geral do
país são de crianças, em conseqUência do estado de fome.
Os números do desemprego, mantidos sob sigilo nas estatísticas globais
oficiais, ainda são desconhecidos. Técnicos de renome estimam, porém, que o
Brasil deve ter hoje algo em torno de cinco milhões de pessoas desempregadas, ou seja, uma taxa de desemprego em torno de 10% da população economicamente ativa. Calcula-se, por outro lado, que o número de subemprega~
dos seja de mais de 10 milhões. Jâ o censo de 1980 demonstrou que dos45 milhões das pessoas economicamente ativas, cerca de 32 milhões percebiam menos de 2 salários mfnimos.
E agora querem cobrar do povo jâ expoliado o preço da recessão. Tentam enganâ-lo mais uma vez. Dizem que a recessão é a única forma de resol~
ver os problemas de balanço de pagamentos e estrangulamento externo.
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Nos seus dois anos de vigênCia, esta política já gerou mil~ões de desempregados. Provocou a falência dos pequenos e médios produtores em todos os
setores da economia. Arruinou a pequena e média empresas. Frustrou os milhões de jovens que chegam ao mercado de trabalho a cada ano e não conseguem um emprego que lhes permita a sobrevivência. Deteriorou a estrutura
social com um aumento brutal da violência e vem desagregando os lares dos
trabalhadores brasileiros.
A política da recessão não resolverá. nenhum dos problemas deste pais.
Outros problemas, com certeza, advirão. A bomba da recessão foi detonada
sobre o Brasil apenas para agradar aos seus grandes credores internacionais e
ao fiador dos países pobres junto aos ricos- o Fundo Monetârio Internado- nal (FMI). Esta era a única maneira, se não a mais fâcil e cómoda para os go~
vernantes, de fazer com que o fluxo de empréstimos em dólares continue existindo c a estrutura de poder não se desmorone. Assim, empurrando com a
barriga, adiando o enterro do defunto e o fim de seu poderio, o governo apenas prolonga por algum tempo mais, o sofrimento do povo brasileiro.
O aumento dos juros internos e a liberdade de mercado que a atual poHtica de recessão propicia, também, remessas de lucros maiores e retorno
maior do capital investido pelas matrizes das empresas multinacionais. O
acesso privilegiado das empresas estrangeiras ao mercado financeiro internacional a'l!menta seu poder de barganha nas negociações com o governo sobre
a participação em cada setor da economia brasileira. A participação de bancos estrangeiros no sistema financeirO nacional, a participação nos projetas
tipo Carajás, a exportação para o Brasil de bens de capital, são todas negociações que a recessão pode tornar mais fãcil para as empresas multinacionais.
A vulnerabilidade financeira externa do país foi levada a tal ponto, que,
necessitando de dólares para manter~se no poder, o governo, sob o eufemis-mo de balanço de pagamentos, realiza os empréstimos externos- quer através das instituições oficiais, quer pelas empresas privadas - com importação
de bens de capital que poderiam ser produzidas no Brasil, ao mesmo tempo
que as indústrias apresentam 70% de sua capacidade de produção instalada
ociosos. E o país vê-se obrigado a pagar os maiores spreads (taxas de risco) do
mundo, bem maiores, por exemplo, do que a Polónia, o México ou a Turquia.
:E: interessante--observar os resultados do setor financeiro, decorrentes da
mesma política económica do governo. Ao liberar as taxas de juros internas,
no bojo da política de recessão, as autoridades econômicas permitiram que os
bancos registrassem, em 1981, um dos mais brilhantes exercícios de sua história.
Levantamento feito pela Gazeta Mercantil comprovou que dentre 71 (setenta e um) bancos privados, 24 (vinte e quatro) deles tiveram taxas de lucro
superiores a 500% e cinco acima de 1.000%, no exercício de 1981.
Se depender da vontade governamental, os absurdos administrativos que
vêm pautando a condução do país, impregnados pela irresponsabilidade das
autoridad,es, continurão existindo. ~por isso que o governo usa todos os artificias para não ceder um milímetro de seu poder. :E: por isso que os altos dirigentes, inclusive o General João Baptista Figueiredo, afirmam que a- "democracia só continua com a vitória do PDS nas pr6Xirrias eleições, se o PDS fizer
a maioria do Colégio Eleitoral que daqui a três anos escolherá o próximo presidente da República".
De acordo com os desígnios do regilne, aos partidos de oposição deveria
caber o papel de coonestar a pseudodemocracia, conciliando com as suas ma~
nobras. A oposição que o governo deseja deveria contemporizar com os seus
desmandos e ser passiva diante da situação de injustiça reinante, tornando-se
a maior cúmplice de um Estado de arbftrio que quer vendei ao resto do mun~
do uma imagem de deMoCracia.
-A- esta espécie de jogo, do qual os últimos lances foram os recentes paco~
tes eleitorais, o PMDB e o PP responderam com a incorporação, responde~
ram com o fortalecimento da _frente democrática, que serâ o principal instrumento para a derrota governamental no próximo mês de novembro.
A perspe<tiva do PMDB, a partir de então, mudarâ de qualidade. A partir de novembro, com a eleição de governadores cm vârios estados da Fede~
ração, o PMDB terâ a oportunidade de aprofundar, na prâtica, os seus compromissos com o povo brasileiro e o seu ideário.
Aos setores populares do PMDB cabe neste momento, portanto, fazer
avançar a discussão das plataformas político-administrativas dos futuros go~
vernadores oposicionistas. Como tivemos a oportunidade de salientar no Se~
minário .. Esperança e Mudança" que o PMDB realizou no último final de se~
mana em Porto Alegre, uNão importa que, presentemente, cm decorrência
meSmO das medidas excepcionais impostas pela ditadura através do tempo,
os governadores estejam impedidos, por falta de meios materiais ou legais, de
levar a termo as transformações sociais que o pais estâ a exigir. Os instrumen-
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tos de pressão que nasçam de uma permanente mobilização popular serão suficientes e eficazes para liquidar com o que resta da excepcionalidade e levar o
poder central a encaminhar efetivamente essas necessárias transformaÇões sociais".
Em nosso entendimento, o governador oposicionisla deverá, em primeiro lugar, comprometer-se solenemente a realizar uma administração de carã-
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los rios que desaguam na Guanabara e em rpar aberto, na faixa entre a bacia

do Irajâ e a bacia de São Conrado.
Trata-se de uma das zonas mais populosas do Rio de Janeiro. Mas o
povo que espere o escoamento espontâneo das águas, pois não há Governo
para tratar dos seus cruciaD.tes pi'oblemas, nem em vésperas de eleição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

ter popular, que coloque os instrumentos estatais a serviço da permanente
mobilização do povo, para a discussão democrática de seus problemas. Em

consonância com este compromisso, o futuro governador de oposição não
deverá, em hipótese alguma, utilizar o aparelho de repressão- contra as manifestações reivindicatórias dqs trabalhadores, ao contrário, as polfcia_s esta~
duais deverão resguardar o direito dos movim~ntos populares- de realizar
aquelas manifestações. Entendemos também que os recursos financeiros do
Estado, além dos incentivos fiscais, deverão ficar à disposição dos trabalhadores na hipótese de os mesmos virem a querer adquirir as empresas eiil pro~
cesso falimentar, como óCotreu recentemente no caso da MAFERSA, em Mi~
nas Getais.
Evidentemente, o futuro governador oposicionista deverá estar comprometido com a promoção não da grande, mas da pequena e da média empre~
sas, não- do latifúndio improdutivo, mas das pequenas e médias propriedades
rurais. Deverá estar comprometido com a aplicação efetiva do Estatuto da
Terra, primeiro passo para a reforma agrária.
Enfim~ deverã esfOrçar-se, juntamente com o movimento ·popular mobilizado, para cumprir e aplicar os demais pontos-prOgramátiCos do PMDB,
transformando os governos estaduais em instrumentOS para abreviar o fim do
regime miJitar.
A perspectiva das oposições - , particularmente do PMDB, a partir de
novembro, repetimos, será outra. Nenhum casufsmo, nenhum passe de mágica concebido pelo governo poderá impedir a sua vitória eleitoral. E assim estará mais próximo o fim do regime milítar e o coróamertto da redemocratização do país que será a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, livre e Soberana.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães.) -

Concedo a palavra ao

nobre Senador Nelson Carne[ro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o

seguint~

discurso.) - Sr.

Presidente, Srs. Senadores:
No último domingo, os jornais cariocas, em várias noticias relativas aos
serviços públicos da capital fluminense, revelaram o verdadeiro descalabro
administrativo a que eStá sendo relegada a "Cidade Maravilhosa", por culpa
dos seus eventuais dirigentes.
Assim é que, quinze anos após ter mais de cem pessoas soterradas nos
dois mil metros quadrados de um terreno na Rua Cristóvão Barcelos, os moradores das vizinhanças. no b;lirro das _Laranjeiras, decidiram _realizar um
mutirão para transformar aquela lixeira numa âra de lazer.
Dezenas de crianças e adultos participaram da limpeza do terreno, que
tivera o lixo mais pesado retirado, dias antes, por uma equipe da COMURB,

"Temos planos de fazer deste local uma área de lazer- diz Re·
gina Prado, Coordenadora do "Mutirão da Alegria''. Afinal o terreno pode ser usado para piqueniques, churrascos, esconde-esconde,
brincadeiras de Tarzan e toda sorte de divertimentos~ Além disso, a
conformação do terreno, em aclive, é própria para a montagem de
peças infantis. Não queremos tom_ar posse do terreno nem construir
"play-grounds". Sabemos que há dezenas de herdeiros, mas eles não
precisam ficar preocupados."
Naquele mesmo dia, sábado, 27 de março, os moradores da TijUca fizeram uma passeata denunciando as causas das enchentes no bairro: boeiros
obstruidos pelas obras do metrô e falta de dragagem de rios, o que se agrava
com o mau estado de conservação do logradouro e a carência de calçam~nto e
iluminação em diversas ruas.
Também naquele dia as chuvas pararam, descendo o nível das águas que
inundavam a região dos Lagos, por falta de obras que impeçam o assoreamento dos rios. O Prefeito- de São Pedro da Aldeia denunciara a situação geral do seu Município como de calamidade publica.
As inundações na Avenida Brasil provocaram obstruções em nada menos de setenta e três pontos críticos, prejudicando principalmente os bairros
do Caju ao Engenho Novo e do Campinho a Cordovil. Em cerca de vinte
rios, praticamente estrangulados, está a origem dã C:ilenSão deSsas- inundações, sem que o Governo fluminense tome providências eficazes e permanentes, para que o fato não se repita em verões futuros.
Segundo o Superintendente da SER LA, ê impossível, no momento, fazer
uma estimativa dos custos das obras, que estariam acima das possibilidades
dos orçamentos do Estado e do Município, tendo eSte a respOnsabilidade pe-

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao

nobre Senador Lázaro Barboza.

O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. S_enadore~:
Ninguém pode, de boa fé, negar nem inesmo obscurecer o progresso obtido pelo Brasil nos últimos dezoito anos e tais objeções têm o propósito puro
e simples de condenar a Revolução de Março de 1964, caem, totalmente, no
vazio, tanto mais quanto o esforço despendido, não apen~ pelo Governo,
mas, sobretudo, pelo povo, nesse período, só é digno de encômios.
Assim, não po-demos aceitar, em demérito do povo brasileiro, primeiro
que ele não_estivesse solidário com aquele movimento, segundo que o desempenho dos governos revolucionários não tenha sido à altura das nossas ambições de tranqüilidade e progresso, de paz e desenvolvimento.
Para significar o quanto a Revolução de Março importou num atendimento às aspirações nacionais, basta lembrar o caos existente antes dela, razão suficiente da sua denagração. Lembremos que o crescimento do produto
agrário nacional havia descido a zero, diante da conduta demagógica de falsos líderes, comandando as ligas camponesas e os grupos dos 11, produzindo
tamanha agitação no meio rural, que desencorajava os agricultores do trabalho em suas próprias terras, ameaçadas de desapropriação una marra".
Estávamos numa tremenda_ conju~tura inflacionária, sem qualquer cauM
sa ·externa, mas produzida pela desofgafii:Zação fiscal, pela anarquia tributãria,_ pelas ca!J.da~ qrçame!J;tárias, pelos déficits crônicos e crescentes.
Veio o Código Tributário Nacional, organizar o setor e, paralelamente, a
instituição ·da- correção monetária parã Os tributos devidos reduziu a divida
ativa da União, rigorOSamente cobrada, punidoS os infratores, conquistado o
equilíbrio orçamentário.
Por sua vez o Estatuto da Terra veio restabelecer a confiança no setor
agropecuário, ao ~esmo _tefi?.pO em que, garantida a propriedade privada, só
desapropriável por interesse público ou social, começou o Governo a distribuir, entre posseiros, as terras devOlutas da União~ realizando o INCRA um
enorme trabalho em todo o País, príilcipalmente pela ocupação dos espaços
vazios e a ampliação da fronteira agi'ícola brasileira.
Uma conscienciosa reforma administrativa restabeleceu a confiança no
serviço público, que deixava de ser ti.m--.. bico", restaurandoMse na prâtica, o
sistema do méritO,- que- a Coitstituição- previa ·mas sucessivas leis de favor
produziam-lhe brechas, reconhecendO-_ direitos adquiridos a quem não os conM
quistara.
Vitoriosa a Revolução, no GoVerno Castello B:ranco iniciouMse a sua institucionalização, por via dessas reformas de base, que dariam à incipiente democracia brasileira condições possíveis também à igualdade econômica e não
apenas a um_a pretensa liberdade política.
Infelizmente, como todo process_o__ou projeto _humano, uma revolução
estã sujeita a desvios de rumos, _comQaconteceu no Brasil, com a decretação
do Ato Institucional n\l 5.
Essa medida drástica era uma resposta a movimentos contestatórios, que
chegaram à realização dos primeiros atas de terrorismo, tanto nas cidades
como no meio rural.
Mas, dominada essa_ agitação, contidos os terroristas, a Revolução buscou, novamente, institucionalizar-se, com o retorno aos princípios que a OriM
ginaram e o cumprimento das promessas que fizera de realizar, no País, uma
democracia autêntica.
Se tiVemos um- recu-o, Cóm a outorga da Emenda Constitucional n"' 1, inCorporando o Al-5, esse passo atrâs seria Compensado por vãrios passos à
frente, iniciados no-GõvernoOei_sCI, quando nova incompreensão política levou o Executivo à outorga de mais duas emendas constitucionais.
Veio o GoVerno do Presidente FigueiredO e,- com ele, o cumprimento das
prom~sas do cand_idato: a r~vogação_ do AI-5 e do Decreto nll 228, a concessão da anistia política e a instituiÇão- do pluripartidarismo.
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Os mais Incrédulos, hoje, têm certeza da- rCalização das eleições de riovembro próximo, inclusive devolvido ao povo a escolha direta dos Governadores. Se o Presidente da República não pretendesse cumprir o calendário
eleitoral, .não estaria- ele próprio, ria inauguração de novas obras que se transformam em comício, convidando o povo a prestigiar nas urnas o seu partidO,
igualmente comprometido com a plena restauração da democracia representativa no País.
Mas não é apenas no setor político e--histftuCiOn-al que a Revolução tem
procurado, com êxito, cumprir as suas promessas.
quem quer que compare o Brasil de hoje com aquele de 1963, verâ o
quanto progredimos em todos os setores da economia, na distribuição de terras aos lavradores, nas sucessivas marcas do plano habitacional levado à frente pelo BNH, na multiplicação das vag_as nas universidades, na criação de novas oportunidades de emprego, no combate ao analfabetismo, na lUta contra
o desemprego e a subalimentação.
TivemOs, nesse período, um incremento populacional da ordem de cinqUenta e seis por cento, ou seja, -uma verdadeira explosão demográfica, sem
que lhe faltasse auto-sustentação econômica, póis O Produto Interno Bruto,
tem crescido, nesse período, em mais de sete por cento ao ano, ertquailto os
efetivos humanos crescem na razão de 2,5 por cento anualmente.
Os indicadores macroeconômico desses dezoito anos são, verdadeiramente, espetaculares: se o PIB cresceu em mais de duzentos e cinqUenta e cinco por cento- cinco vezes mais do que-a população- árehdaper capíta ob~
teve um incentivo da ordem de cento e vinte e oito por cento, enquanto o investimento bruto fixo era elevado em mais de cento e Vinte e oito {ioi' centO, o
consumo global ultrapassa o crescimento de trezentos e onze por cento, emquanto a oferta total de bens e serviços se elevava em mais de trezentos e ca~
torze por cento.
Esses dados estão à disposição de quem pretenda consultá-los no Instituto de Planeja-mento EconómicO e Social - IPEA - cujaS estatísticas comprovam um incremento de mais de quatrocentos e dez por cento do porduto
industrial, quase noventa por cento na agropecuãria, mais ·cte quatrocentos e
um por cento na exportação e mais de seiscentos e dnqUerita e dois por cento
na importação de mercadorias.
Paralelamente, nesses dezoito anos, melhorou a inffã-estrutura ecOriômica do País, crescendo em cerca de quatrocentos por cento a potência iristalada
de energia elétrica, enquanto, pãralelamente, seu consumo aumentava, em
mais de duzentos e trinta e três por cento; a produção de petróleo bruto aumentou em oitenta e seis por cento.
Com a crise internacional de combustíveis, apelamos para a produção
derivada de recursos naturais renováveis, obtendo um incremento de ma:is de
oitocentos e cinqUenta e cinco por cento na oferta de álcool.
Cresceu a produção de carvão mineral em mais de oitenta por cento, em
novecentos e setenta por cento a de minério de ferro, em mais de cento e quarenta e quatro por cento a de níquel, em seiscentos e trintã por cento a de estanho, a de cromo em mais de quinhentos e oitenta e sete por cento e a de
manganês em mais de sessenta e um por cento.
A agricultura, que tivera um crescimento zero, em conseqüência da preg~ção ela SUPRA~ d_as_ ameaças à propriedade privada, claramente feitas no
último trimestre de 1963, e no primeiro trimestre dC 1964,jã obteve um novo
impulso: cresceu a oferta de cereais em mais de oitenta e sete por cento; a de
oleaginosas em mais de quatrocentos e sessenta e sete por cento, a de carne
bovina em setenta e cinco por cento- taxa também supei'lõi ii do cresCimento demográfico - a de leite em mais de cento e Oito por cento, a do pescado
em mais de cento e treze por cento, enquanto o incremento do produto, no
que tange às aves abatidas- de que somos, hoje, grandes exportadores- foi
superior a onze mil e trezentos por cento.
houve um incremerito de mais de mil e cento e setenta por cento na utilização de fertilizantes, subindo em mais de quatrocentOs e oitenta e três por
cento o número de tratares em operação.
Também verdadeiramente notável for o rioSSo desempenho no setor industrial: crescimento de cerca de quatrocentos~ e noventa por cento na produção de aço em lingotes; mais de mil por cento na de alumínio; inais-de cento e oitenta e um por cento na de chumbo; mais de dois mil setecentos e cinqUenta e oito na de fertilizantes hidrogenados e mais de oitocentos e setCnta
por cento na de fosfatados.
A ênfase emprestada pelo Governo à solução do problema habitacional,
principalmente para a população de pequena renda, fez a produção de cimento aumentar em mais de quatrocentos e vinte e três por cento.
País largamente importador de papel, até então, a produção de celulose
cresceu, nos últimos dezoito anos, em quase oitocentos por cento e a de papel
em quatrocentos e oitenta e três por cento. TivemOs -um incrementO da produção naval em cerca de mil e oitenta por -cento, de mais de seiscentoS por
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ceiltQ na de tratar~; de mais de t~ezentos e oitenta e cinco por cento na de ônibus e caminhões; quase oitocentos por cento na de automóveis, camiánetas
e utilitãrios·; cerca de cju-átroCentos e noVenta"por cento na de refrigeradores e
quase setecentos e cinqUenta por cento na de televisores.
Esse crescíinento ·espetacular na indústria nunca dantes obtido, da agricultura e da produção de bens e serviços trã.du:Zia~se, necessariamente, na melhoria da infra-estruturã \dália. Enquanto a rede rOdoviãriã federal pavimentada e não pavinitn~tada recebia um incremento da ordem de cento e trinta e
seis-e meio por cento, a rede estadual crescia em cerca de cinqüenta e oito por
cento. Paralelamente, o transporte aéreo doméstico de mercadoria era incrementado em novecentos por cento, enquanto o.desempenho dos nossos portos obtinha um acréscimo de trezentos e trinta e três por cento, no transporte
interurbano de passageiros se elevava em mais de oitocentos por cento, o de
mercadorias em quatrocentos e noventa e três por cento, por estradas de rodagem, e de quatrocentos e setenta e cinco por cento, em ferrovias.
Também nunca tivemos tão -iritCmSó progreSso, como nesses dezoito
anos, no cainpo das comunicações, crescendg trezentos por cento o número
de telefones por habitante e em mais de mil cento e quarenta e quatro por cento as chamadas telefónicas, atingindo um crescimerito de seis mil seiscentoS e
onze por cento a rede nacional de telex.
Se, nos últimos dois anos, temos enfrentado uma crise de emprego, devese ressaltar que, em todo o período revolucionário a popülação economicãmente ativa aumentou em noventa e um e meio por cento, quase o dobro do
crescimento demogrãfico.
As matrículas no ensino do primeiro grau cresceram em cerca de cento e
catorze por cento; em mais de quinhentos e oitenta por cento no segundo
grau, em mais de mil e noventa e quatro por cento no superior, enquanto os
cursos de pós-graduação se beneficiaram de um incremento, superior a mil
seiScentoS e quareriü1 e oito ·por cento:
__ }:!_ilQuftnto a -pt;>pulação economicamente o_çupada crescia em oitenta e
oito e meio por -cento, a expectativa ~e Vida média aumentava em quase Quinze por cento, crescendo em mais de trezentos por cento o_ número :de segurados da Previdência Sócial urbana.
ê preciso notar, ã.Tilda, nesses dezoito anos, os seguintes aúmentOs: cerca
de três mil seiscentos e quarenta por cento dos recursos propiciados à solução
do problema habitacioiiãl, quando o BNH teve um aumento de investimentos
da ordem de quinhentos e dez por cento ao ano, ou seja, quase três mil e novecentos por cento no período.
-A rede de abastecimento- de- água cresce_u cinco vezes mais do que a população, ou seja, duzentos e cinqUenta e quatro por cento, com um incremento de cento e-quarenta e quatro por cento ·na rede de esgotos sanitários emais
de cento e sessenta e dois por cento na de iluminação elétrica.
Para o ·centro-Oeste hoje um incremento de transferências federais da
ordem de mil trezentos e ciriqüenta e três por cento e nunca nenhum Governo, antes de 1964, se preOcupou tanto com a ampliação da fronteira agrícola
naq·uela região, hoje engajada na produção de cana~de-açúcar, de trigo, de
milho, de arroz e outros cereais, contribuindo, decisivamente; parã o abastecimento interno e tornando permissivas ·as exportações de alimentos.
Tal é a liilguagem fria dos números.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Chegou~me ontem, jâ ao entardecer, ã noticia melancólica que, mais
uma vez. um jornalista, José Calixto de Alencar, foi ameaçado pelas forças
violentas que, naturalmente, possuem, pelo menos, a conivência do Poder
Público de Mato Grosso. ··
·
· ·
-0 jOrnalista citado ê o editor de um novo periódico, em Cuíabâ, denomi~
nado "Escaldado".
O jorilalista José Calixto de Alencar, não se alienou, não se vendeu ao
GOverno do Estado e ~ o _'_'Escaldado" ser um jornal de orientação oposicionista e vem criticânáo severamente os desmandados governamentais, alertando a opinião pública cuiabana e mato-grossense, contia aqueles erros que
vêm norteando o Governo de Mato Grosso e principalmente os desmandos
de certas pessoas ligadas ao Governo, de um modo geral e, particularmente,
aO Senhor Governador-.
Diante, Sr. Presiderite, Srs. Senaçlores, das duras críticas que vem, portanto, divuilgando o jotnal "EscaldadO" de propriedade do Senhor José CaIixto de Alencar, na madrugada de 31 de março, o jornalista. a que me refiro,
sofreu violenta coação, corn tiros, em frente da casa onde ele estava, tiros esseS-gerados pOr jagunços a Ser-viçO;SúJ)õe-se, dos donos do poder, temporariamente, em nosso sofrído Mato Grosso.
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Alertamos, Senhor Presidente, Senhores Senadores, o Senhor Ministro
da Justiça, para o lamentãvel acontecimento e nossa solidariedade ao jornaw
lista José Calixto de Alencar, o grande atingido pela inexplicável violência.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Não hã mais oradores ins·
critos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 miriutos, ariteriormente -convocada, a seguinte
-

]9
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-2Votação, em turno únic()_,_ do projeto de Lei da Câmara n9 65, de 1981 (n9
2.471/79, na caSa de origem), que altera a fedação do parágrafo único do art.
17 da Lei n• 6.448, de 11 de outubro de L977, que dispõe sobre a Organização
Política e Administrativa dos Municípios dos Territórios Federais, e dá outras providências, tendo--PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.186 e 1.187, de 1981, das Co·
missões:

-de Constituição e Justiça;
Municípios.

e

-~de

-3-

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1980 (n•
1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de
Supervisor Educacional, e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 91 a 93, de 1981, e 52 a 54, de 1982, das Comis·
sões:
-- ··
- -----

-de Constituição e Justiça _:_--I, Pronunciamento: favOrável ao projeto;
2" Pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da Emenda da Comissão de Educação e Cultura e da Emenda de Plenário;
-de Educação e Cultura - JP Pronunciamento: favorável ao projeto,
com Emenda que apresenta de n9 1-CEC;- 2v Pfimunciamento: favorável à
Emenda de Plenário; e
-de Legislação Social - JP Pronunciamento: favorável ao projeto e à
Emenda da Comissão de Educação e Cultura: 2P Pronunciamento: favorável à
Emenda de Plenãrio.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 84, de 1981
(n9 3.464/80, na Casa de origem), que institui O "'Dia Nacional de Combate
ao Fumo", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.191, da Comissão

-de Saúde.

-4Disc4SSão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 122, de
1981, de autoria do SCi-:tadOT Jorge Kah.iine; que dispõe sobre amparo aos trabalhadores da borracha, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 70 a 72, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade e juridicidade;
--de Legislação SoCial, favorável, com emenda que apresenta, e voto
vencido do Senador Aloysio Chaves; e
-de Finanças, faVorável.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

ATA DA 31• SESSÃO, EM 31 DE MARÇO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDll:NCIA DO SR. JUTAHY MAGALHÃES
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
__
Laélia de Alcântara - Jorge Kalume- Eunice Michiles ----:-:- Evandro
Carreira- Alexandre CoSta- Luiz Fernando Freire:....:...· José Sarney- Alberto Silva - Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pírito -}osê
Uns- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins_ Filho- Cunha LimaHumberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho~ Luiz CavalcanteTeotónio Vilela- Lourival Baptista- Passos Pôrto -Jutahy MagalhãesLomanto Júnior.....:.. Luiz Viana- Dirceu_ Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson CarneírO ~Roberto Saturni_no- Ita~ar Franco - Tancredo Neves - Amaral.furlan - Franco Montoro Henrique San_tillo- Lázaro Barboza- Gastão MUller- Affonso C amargo
- Evelãsio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Va_rgas- Pedro Simon- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (J utahy Magalhães)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário procederã à leitura do Expediente.

g lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N• 34/82 (n• 102/82, na origem), de 31 do_corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 14, de 1982-" Complementar (n' 263/82, na Casa de
origCm), cJ.ue altera a Lei complementar n9 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece os casos de inelegibilidades. (Projeto que se transformou na Lei Complementar n9 43, de 31 de marco de 1982.)

. .PARECERES
PARECERES N•s 1Ó7 E 108, DE 1982

Sobre o Projeto de DeCreto Legislativo n.O 33, de 1981
(n.• 79-B, de 1980-CD), que "ratifica o texto do Acordo
Internacional da Borracha Natural de 1979, aprovado na
IV Sessão da Confe.-ência. das Nações Unidas sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de
setembro a 5 de ontubro de 1979, e que foi subscrita. pelo
Brasil em 30 de junho de 1980".
PARECER N.O 107, DE 1982
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Ma-uro Benevides
Atenâimdo ao diWosto no a.rt: 44, Inciso I, da COnstituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à. aprovação do
<:ongresso Nacional o texto do Acordo Internacional da Borracha
Natural de 1979, aprovado na IV sessão da COnferência d93 Nações
l,Tnidas sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de
24 de setembro a. 5 de çutubro de 1979, e que !_o! subscrito pelo
Brasil a 30 de junho -de i980.
Acompanha a matéria, Exposição de Motivos elaborada pelo
Ministério das Relações El>terlores, na qual o Senhor Mlnlstro
esClarece que "o Acordo é ó primeiro que se concluiu no â.m.blto
do Programa Integrado de Produtos de Base, estabelecido pela
Resolução 93 (!V) da Conferência das Nações Unidas sobre COmércio e Desenv~vimento (UNC'r.AD).
Vale registrar que, desde 1978, vinha o Brasil participando
da.s negociações do Açorda. A.ssim, com a colaboração brasileira,
foram defluídas as linhas básicas do Instrumento a saber:
a) Objetlvos:
... _U O crescimento equilibrado da oferta e demanda da borracha natural, de modo a. obviar as sérias dificuldades decon:entes
do excesso ou escassez da produção;
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2) A estabilização do oomércio da borracha natural, evitando as excessivas flutuações de preços que afetam adversamente
os interesses de longo prazo tanto dos produtores quanto dos
consumidores;
3) A estabilização e aumento dos ganhos dos paises exportadores com a venda do produto, oom base na expansão das quantidades exportadas a preços justos e remunerativos, criando, desse
modo, os necesSários incentivos para o aumento da produção, e
recursos para o crescimento económico e o desenvolvimento social;
4l Procurar assegurar suprimentos adequados de borracha
natural, de maneira a a tender as necessidades dos paises importadores a preços justos e eqüitatlvos;
5) Em caso de escassez ou excesso de borracha natural, tomar
as medidas possíveis de maneira a mitigar as dificuldades eoonômlcas que possam advir ,para os paLses membros;
6) A expansão do comércio Internacional e melhoria do acesso a mercados da borracha natural e produtos processados;

A melhoria da competitividade da borracha natural através do Incentivo à pesq uLsa e desenvolvimento;
8) O desenvolvimento da 'economia da borracha natural através de melhorias no processamento, comercialização e distribuição
do· produto em bruto; e
..S) 'Aumentar a cOoperação internacional e consultas no que
tange a assuntos que afetem a oferta e ,demanda do produto e
incentivar a promoção e coordenação de programas de pesquisa,
assistência e outros, no setor da borracha natural.
b) Como mecanismo de intervenção no mercado operará um
estoque regulador, a ser formado oom oontribuições de paises exportadores e importadores.
c) Para a administração e supervisão do Aoordo, fo.l criado' o
,Oonselho Internacional da Borracha e, a fim de orientar a ope,ração do mecanismo do estoque regulador, foi estabelecido um
sistema de faixa. de preços que prevê:
,
1) preço de referência, clljo nível Inicial foi fixado em 210
centavos em moeda da Malásia e Clngapura por quilograma;
2) preço de Intervenção inferior e' stiper!or, fixados em 15%,
~espectlvamente, abaixo e acima do preço de referência;
7)

3) preços-gatilho inferior e superiór, fixados em 20%, respectivamente, abaixo e acima 'do preço de referência;
4) preço indicativo Inferior fixado em 100 centavos em moeda
da Malásia e Clngapura por quilograma; e
5) preço indicativo superior de 270 centavos em moeda da
Malásia e Clngapura por quilograma.

Considerando que o Brasil importa cerca de 75% das suas necessidades básicas de borracha natural, do ponto de viSta do
Interesse brasileiro a faixa de preços contemplada no Acordo é
satisfatória, de vez que os preços atuais encontram-se ligeiramente
acima do limite superior da faixa, com perspectivas de flutuações
a curto prazo.
O.S membros do Acordo terão a seu carga uma contribuição
para o orçamento administrativo e uma contribuição para a formação do estoque regulador de quinhentas e clnqüenta mil toneladas de bOrracha natural.

Em condições normais de mercado~ e caso ·participem do Acordo
os 48 pa!ses importadores presentes às negociações, os compromissos financeiros do Brasil se elevariam a aproximadamente
US$ 4,3CO,OOO ,00, cifra calculada com base na participação do
Brasil em cerca de 1,836% do total das importações nos últimos
três anos. Dessa contribuição, US$ 643,000.00 constituiriam uma
parcela Inicial que deverá ser paga no prazo de até 18 meses
após a data da entrada em vigor do Acordo, e 45 dias após solicitação do Dlre~r Executivo, O restante seria pago também mediante solicltaçao do Dlretor Executivo, após notificação da necessidade de 'fundos adicionais, a ser feita pe'o Gerente do estoque
·
,
regulador.

A dura_yão do Acordo é de 5 anos, após os quais, caso não haja
renegociaçao, os recursos fornecidos por cada país membro serão
restituídos.
,
O Aoordo também prevê a possibilidade de associação ao Fundo
Oomum do Programa Integrado de Produtos de Base.
A distribuição dos votos será feita com base- no critério de
ponderação das exportações e Importações liquidas 'i!e borracha
natural. Para os membros exportadores os votos serão distribuidos na proporção da média de suas, exportações durante o pertodo de cinco anos antes da data da distribuição dos votos e para
os: membros importadores, na proporção da média de suas impOrtações durante o período de três ano:s antes da distribuição de
votos.
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o prazo estabelecido para o depósito dos instrumentos de
ratificação encerrar-se-á no dia 30 de setembro de 1980.
o Acordo entrará em vigor,_ provisoria~ente, em 1.0 de outubro de 1980, ou- em qualquer data posterior, d-esde que paises
membros, que detenham pelo menos 65 por cento das exportações
e Importações lfqu!das tenham depo,ltado. os Instrumentos de
ratificação, ou tenham' feito notificação de que aplicarão provisoriamente o Aco:r..do, Fixou-se, igualmente, para 1.0 de outubro
de 1930 ou qualquer data posterior, a entrada em vigor definitiva condicionada ao depósito dos lnstntmentos de ratificação, à
adesão JJU a,o compromisso de contr!l:ru!ções Integrais de paLses
cujas Importações e exportações liquidas atinjam a 80 por cento
do oomérelo,

o Ministério da Indústria e do .Comércio, consultado, emitiu
parecer favorável à participação brasileira no Acordo e Indicou

que as despesa.c;; decorrentes poderiam ficar a cargo de dotações

orçamentárias especificas da Superintendência da Borracha,
P-elo acima exposto, entendemos ser do m?for interesse a
participação efetiva do Brasil em a.Ssunto de tamanha relevância.
Em razão disso somos pela aprovação do presente Projeto de
Decreto Legislativo n.• 33, de 1981.
sala das OoDlissões, 2 de dezembro de 1981. - Luiz Vi~,
Presictente - Mauro Benevides, Relator - Moacyr DaDa. - Leunval Ba.ptlsta - A!oysio Chaves - Tancredo Neves - Nelson Carneiro - Lomanto Júnior - João Calmon - Bernardino VIana.

PAR.ECER N.• 108, DE 1982
Da Comissão de Economia.
Relator: Senador Berna.rdino Viana
Em prlmelso lugar, a redação que aprere~ta ~ projeto de ~;
creto leglslatlv<>, que vem ao exame deste órgao Tecnleo, necessLa
de. correção porque:
a.J modifica o texto aprovado pelas Comissões e pelo Plenário
da >Câmara dos Deputados;
,
b) o verbete "ratificar'' não tem a mesma significação de
"a.provar''. ,
A proposição Inicial trazia, na ementa e no art. 1.0 , respectivamente, as :palavras ''aprova" e "é e.provado".
Entretanto. a que se nos. apresenta.. vem oom os termos '"ratifica.'' e "fica r.atf.ficado".
Para que ~e verifique a diferença, ~a terminologi,a jurídica,
aprovar é o ato de a.provaçáo, de reconhec!roento ou consentimento
dado pela autoridade superior, ao ato praticado por autoridade inferior que não teria eficácia sem o preenchimento desta solenidade

de

(of.
~lácido e~Silv·a., in HVoc:abulário Jut!_dioo"). •Enquanto :S..<:o,
ra1ilfiear é o ato de ratificação, de conflrmaçao de ato jur!dlco praticadó 1p0r outrem, sem poderes especl.ais pa·ra isso ou p~ra 5J qual
não se .tinha dado o necessário co~ntimento ou autorozaça:> (cf.
de Pláeldo e Silva ln "Vocabulárl<> Jur!dico").
o texto original, que .foi aprovado pelas Oomlssõe.s e pelo Plenário da Câmara, tem o segu!nt~ teor:
,
"Aprova o texto do Acordo Internacional da Borracha Natural de 1979, . aprovado na IV Sessão da Clonfe'rência das Nações Unidas sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Sulça, de 24 de setembro a 5 de outubro de 1979, e que foi subscrito pelo Brasil a 30 de
junho de 1980.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• lll aprovado o texto do Acordo Internacional
de Borracha Natural de 19'19, aprovado na IV !lessão da
Con!<>rênc!a das Nações Unidas sobre Borracha Na-tural,
Tea!izada em Genebra, SuíÇ<l, de 24 de setembro a. 5 de
outubro de 1979, 'e que to! subscrito pe:o Brasil a 30 de
junho de 1980.
Art. 2,0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de SU(l publicação."
Embora tenha. sido aprovado, como ficou salientado acima, o
_
texto sofreu a alreração re-ferida, como se vê:
"Ratitl<>a o texto do :Acordo Internack>nal da Borracha Natural de 1979, aprovado na IV Sessão da Conferênci.a das Nações Unidas sobre Borracha Natural, realizada em Oeneb~a.. Sulça, de 24 de setembro a 5 de
outubro de 1979, e que foi l>llbscrlto pelo Brasil em 30
de junho de 1980.
,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 Fica ratificado o texto do Aoordo Internacional da Borracha Natuioal de 1979, aprovado na IV !lessão da
Conferência das ·N.acões Unidas sobre Borracha Natural,
reaii•ada "em Genebra, Su!ça, de 24 . de setembro a 5 de
outubro de 1979, e que foi subscrito pelo Brasil em 30 de
junho de 1980.
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Art. 2.• Este Decreto Leg!sl.,.t!vo entra em vigor na
date da. sua publlea.ção." .
Não se sabe, portanto, a quem atribuir a modificação. Mas é
imprescindível que se restaJ:>eleça. a redação original.
O texto do •Acordo Internacional da Borracha é submetido à
consideração do Oongresso Nacional, pelo Pi'eS!dente da República,
nos termos do art. 44, lnci.s·o I~ da Consti•u.iç_ão- Fe.çleral. Acompa~
nha-o exposição de motivos em que o Chanceler Saraiva. Guerreiro.
ressalta os objetlvos que nortearam .a ·asslnaJura do acordo, o mecanismo ele Intervenção no mercado, bem il()mo a adminlstmção
da estrutura montada pelo ato internacionaL
Entre os objet!vos, foram Incluídos o crescimento equilibrado
da oferta e da dem·anda da borracha na+ural; a 'esf::_~:bil~~çª-o d-o
comércio e o aument<:> dos ganhos dos paioos exp<>rtadores; a segurança de suprimentos adequados; providências para suprir d!flcU:dades e escass·ez. expansão do mercado Internacional e melhoria
do acesso a merc-ados do produto natuml e do processado; desenvolvimento da economia d.a borracha e aUil)ento da cooperação internacional.
Logo no preãmbuio, o· acordo reconhece;
- a Importância da Resolução n.o 93 (IV), da Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desen'Volv!mento, adoteda ll3. sua
IV Sessão, e a Reoolução n. 0 124 (Vl adotada. na. sqa V Se.sOOo robre o Programa Integrado de Produtos de '13ase;
- a. Importância da borracha natural para a eeonomi.a. dos países membros partic.ularmente para as export;a.ções do6 ~bros ex-

portadores;

=

Presidente em exercício
~rnllrt!hto.Vjana., •Relator - José Li:ns
- Affonso Cama.rg10 - Teotônio Vilela - Alberto Silva.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O Expediente lido vai à
publicação..
.
·
· ·
'
- SObre a me-sã, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretârio.
-E. Lido e aprovado o seguinte.
REQUERIMENTO N• 53, DE 1982
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo'n-•33, de 1981 (n• 79/80, na Câmara dos Deputados), que ratifica o texto
do Acordo Internacional da Borracha Natural, de 1979, aprovado na IV Sessão de Coriferência dãs NaÇõe5tlnidas Sobre B_orracha Nãtural, realizada em
Genebra, Suiça, de 24 de setembro a 5 de outubro de 1979, e que foi subscrito
pelo Brasil em 30 de junho de 1980, a fim·de que figure na Ordem do Dia da

se:_ç;são segUinte.
Sala das Sessões, TI -de março de 1982. --José Uns.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Aprovado o requerimentO, o-projetO a que se fefere figurará na·ordem do Dia da Próxiina sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 45, de
1980 (nll 1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercicio
da profissão de Supervisor Educacional e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 91 a 93, de 1981, e 52 a 54, de 1982, das
COmissões:
-de Constituiçao e Justiça -1' pronunciamento: favorável ao
projeto; 2P pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidad~
da emenda da ComissãO de Eduçação e Cultura e da emenda de plenário;
- de Educação e Cultura - 1' pronunciamento: favorável ao
projeto, com emenda que apresenta de n9 1-CEC; 29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário; e
-de Legislação Social- -19 pronunciamento: favorável ao projeto e às emenda da Comissão de Educação e Cultura; 2' pronunciamento: favorável à emenda de plenário.

naclonal da Borracha Natural, os pr!v!lég!os e Imunidades, as COilltas e auditoria, as contas administra;t.ivM, o estoque regu!adotr, a.
relação com o Fundo Comum, as medidas de oferta, M eanstt:ta.s a
respeito de politicas nacionais, estatísticas, estudos e !nforma.ção e
as disposições gerats.
São reguladas as obr!ga.ções gerats dos membros, os obstáculQG
ao Comércio, as medidas dl!erencia1s e remed!adoms, as reclamações, a Isenção de obrigações, os padrões justos de tmbalho e os li-

- -- ----------

Três a.nexos faoom .parte do acordo. No a,n,exo <A, •flguxam como
exportadores a Bollvla, a indl.a, Indonésia, L!~rla. Malásta, Nigéria, Paua-Nova Guiné, Filipinas, Clngapura, Tallând!a, Repl1bHca
dos Camarões e Zaire.

No CS•so brn.sileiro, é sabido o problema. caUSl!do pela transferência. para o Oriente, do eentro de produção da borra.cha natural.
Nosso Pals Importa, hoje, aproxlmadamenbe setenta e cinco por
cento das suas necessidades .básicas do produto.
o esforço deSenvolvido pelas .autor!da.cles não tem sido suficiente para dar oo País .a auto-suficiência em bo~hª'_I\atural,
pois o consumo au.m:enta m.ais do __ qu,.e a :proçliuça,o 1~t~erna. iqaí a
importância do acordo, para :a economia nacional._ TOO to- <i.ue o
J\(finJ~tro das Relações Exte·riores a.c;.sinala, em -sua e;xp.osição de
motivos:
" . . . do ponto ele vista do interesse hra.sileiro, a faixa
de preços contemplada no Acordo é satisfatória, ele .vez que
os .preç.os-atuais encontram-se ligeiram~te acj.m·S! do limite superior da f.ai.xa, com perspectivas de !flutuações a curto prazo."
Quanto ao orçamento administrativo, os s!gilat.(tr!os. a.s,sumiram
a •resp<>nmbl:ldade por contribuição para formar o estoque J.'egtllador ele quinhentos e c!nqüenta mil tonelada:s de borracha natural.
E o compromisso bras!leiro_ascende a :US$ 4,300,000.00, COm. a
primeira parcela fixada em US$ 643,000,00.
A duração do Acordo é de cinco anos. .Se inexlstlr renegociação,
os recursos fornecidos por cada pats membro serão restltnidos.
Sorilos, 'por'anto. pela <>provaÇão do j>nesenbe projeto de decreto
legislativo, na forma do texto orlgln'lo). iPam . tant<>,. a C<l'mlssão
de Redação .poderá atenta" ·ao fato de que a substituição da palavra ''aprova", pela ''ratifica'\ na ementa, e da expressão "é aprovado" no art. 1.o, não resultou .de Emenda na.~_ OOmissôes ou em
Plenário. ·o text<l __ original, ·que consta do .avulso dã. Câlnara dos
Deputadcs, !o! aprovado, e a modificação pareoo ter sido de meoo.-
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ll<}gra.fla, o que dlspens.a emenda formal, que tmrla. dle8neees;ária.
de tramltaç_ão. da matéria.
Sal!a das Comissões-, 31 .de março de 1_9&2. ---:- _Luiz Oavalcan_te,

O Acordo contém 69 _a,.rtigos, em que são def1nidos as objetivoo,
a terminologia, a Ollganização e admlnlstração, o O!>nl!elho :rnter-

·Percentua_lmente, a ma-ior participação nas exportações é da
Malásia. (48,218%), da Indanêsia (25,387% l e da Ta!lãndia (12,004% l.
C\nga.pura. oontribui com 4,406% e Sr! Ll!nl<a, com 4,357%.
O Brasil figura entre os importado-res. O_ 1_11,aior importador são
os iElstados Un!dcs (24,756% do total), seguido pe'Io bloco de pe.ises
que formam •a Comunidade Econômica Européia (23,2%) e do .Japão, com 16,780%. A União' Sovlétlca. Importa 7,148% do total

<:>

~ga

- a necessidade de suprimento dos Membr~s importadores;
- a necessidade de estabi!lza.ção dos preços, que é do Interesse
de produtores, consumidores e mercadcs lntel'IlMiOIIlats.

tígios, a adesão e-as emendas-et-c-.---

Quinta-feira l

A discussão da matéría foi encerrada na: sessão de _23 de abril de 1981,
com apresentação de emendas em plenário.
Em votaçãO o projeto, sem prejuízo das emenda.
OS"Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEIDA CÁMARA N• 45, DE 1980
_Q"':I.J'61 /79, na Casa de origem)
- Regulamenta o exercício da profissão de Supenisor Educacional
e dá outras providência~---

0 Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A SuperVisão Educacional tem por finalidade garantir a eficiência e a eficácia do processo educacional, no âmbito dos sistemas educacionais
(fedefar: est<idu-ril, municip-al e pal-ticula'r), em--seus diferentes níveis, "graus e
modalidades de ensino e na área empresarial.
____ __ArL 29 O .exercício _da profissão de Supervisor Educacional é privativo
dos portadores de diploma de curso superior, devidamente registrado em órgão pr6pri6 do Ministério da Educação Cultur~
- r--âe Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Supervisão_ Edu(dois) anos de docência;cacional e experiêÕcii comprovada
JI - emitido por instítliíções estrangeiras de ensino superior congêneres,
devidamente revalidado e registrado como equivalente ao diploma menciona·
do no inciso anterior, na forma da legislação em vigor;
III- de Pós-Graduação em Educação, na área de Supervisão Educacional;
-:· IV- de licenciatura plena específica· da área de magistério, com especialização_ em _Supervisãõ- EduC-<1cional a n_ível de graduação.

e

cre-2
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

§ 19 Os quejâ exercem a Profissão de Supervisor Educacional, habilitados de forma diferente da estabelecida na presente lei e qualificados em cursos ministrados para formação de Supervisores de Ensino, antes da vigência
da Lei n9' 5.692, de 11 de agosto de 1971, poderão atuar no ensino de 19 grau.
§ 29 É assegurado o direito de exercer a prOfis-s-ão de Supervisor Éducaêional aos formados em Pedagogia que tenham ingressado no curso _antes da
vigência do Parecer no 252, de II de abril de 1969, do Conselho Federal de
-- Educação, e que estejam no exercício da função_ supefvisora.
§ 39 Aos profissionais referidos no parâgrafo anterior devem ser garantidas oportunidades de atualização, especialização e aperfeiçoamento em Supervisão, mediante comprovação do exercício' da profissão.
Art. 39 Sem prejuízo do exercício -das mesmas atividades pot outros
profissionais ígualmente habilitados na forma da legislação específica, o Supervisor Educacional poderá:
I - analisar continuamente o sistema educacional em funcionamento;
II - fornecer aos planejadores educacionais elementos para realimentação do sistema educacional;
III - fornecer subsídios para a reformulação de diretrizes curriculares;
IV - introduzir inovações educacionais no sistema;V - dinamizar o processo de desenvolvimento do currículo;
VI - promover o aperfeiçoamento profissional dos educadores em serviço, em caráter permanente;
VII -promover o aperfeiÇõa:rrientO- constante"-âo proCesSO ensinoaprendizagem nos sistemas de ensino federal, estadual, municipal, partiCular
e na área empresarial;
VJII -proporcionar, aos envolvidos no_processo educacional, uma percepção global em Educação;
IX- estimular o espírito de investigação e a criatividade dos envolvidos
no processo educacional.
Art. 4q O Supervisor Educacional atuarã nas áreas de currículo, subsistema ensino-aprendizagem, processo educacional e desenvolvimento de recursos humanos, inclusive na área enipresarial.
§ J9 Na área de currículo, a atuação do Supervisor será nos órgãos de
Coordenação _dos sistemas educacionais, em nível federal, estadual, municipal ou particular e na área empresarial e em unidades_ escolares, nos diferentes
graus, níveis e modalidades de ensino:
I - nos órgãos de Coordenação do sistema educacional, serão de sua
competência:
a) participação no diagnóstico e na definição de diretrizes curriculares;
b) planejamento da implantação do currículo;
c) coordenação da execução das diretrizes curriculares;d) acompanhamento e avaliação das propostas de currículo das unidades escolares;
II - nas unidades escolares, serão de sua competência:
a) coordenação de planejamento curricular;
b) acompanhamento das atividades curriculares;
c) avaliação do currículo.
§
Na área do subsistema ensino-aprendizagem, a atuação do Supervisor será- em unidades escolares de todos os graus, níveis e modalidades 4e
ensino, e na área empresarial, sendo de sua competência:
a) planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação do subsistema;
b) treinamento, em serviço, do p~ssoal docente.
§ 39 Na área do processo educacional, a atuação do Supervisor será em
órgãos de Coordenação do sistema educacional, a nível federal, estadual, municipal ou particular e na área empresarial:
I - serão de sua competência:
a) participação no planejamento e na avaliação do sistema educacional;
b) coordenação e acompanhamento de processo educacional;
c) estruturação, implantação e coordenação do sistema de supervisão;
d) avaliação do sistema de supervisão;
e) participação no treinamento de supervisores, professores e de outros
profissionais da área empresarial;
II - compete ainda ao- Supervisor:
a) desenvolver atividades integradas com os demais especialistas que
atuem no campo educacional;
b) assessorar os órgãos superiores nas decisões -educacionais;
c) participar -de atividades, junto a empresas e instituições sociais, -que
visem a integrar a escola no meio ambiente;
d) prestar cooperação técnica em Supervisão a órgãos nacionais, estaduais, ou municipais e particulares;
e) desenvolver atividades profissionais em oufras instituições p(lblicas
.ou particulares;
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f) treinar recursOs humanos;
g) lecionar disciplinas de sua área específica, satisfeitas as exigências da
legislação vtg"erite. "
Art. 59 É de direito dos Supervisores Educacionais sé organizarem ein
entidades de clã.sse.
Art. 69 Fica-instituído o Dia NaciOnal do Supervisor Educacional, que
será comemorado no dia 22 de agosto.
Art. 7'~ O sistema de ensino ejou empresa que utilizar os serviços profissionais do SuPerviSor Educacional deverá regulamentar, em documento esp"ecífico, a carreira des_se profisslorial, definindO as condições de ingresso, os
feqUisitós dei progressão e a remuneraÇão.
Parágrafo único. A remuneração devida ao Supervisor Educacional
deverá estai' de ·acordo com a abrangência, hierarquia e complexidade da
função irlirente ao cargo que efetivimente desemPenhar. Art. 89 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9q Revogam-se as dispOsições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em votação as emendas.
Os Si-s. Senadores que as aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovadas.A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Em virtude de, temporiamente, estar ausente a riulioi-ia dOs nleffibfõs dã Cõmissãci 'de Redação, a Presidência, nos termos do§ 19 do art. 90, dõ Regimento Interno, designa-os Srs.
Senadores Bernardino Viana, Ma,rtins Filho e Agenor Maria, como substitutos eventuais na referida Comissão.
O SR. PRESI!JENTE (Jutahy Magalhães) .:...

Item 1:

Vo_t_;J.ção, em turno único, do Projeto dé Lei da Câmara n9 65,
de 1981 (no 2.471(79, na Casa de oríg"m), que altera a redação do
parágrafo único doart. 17 da Lei no 6.448, de II de QUtubro de 1977,
que dispõe sobre a organização p·olítica e administrativa dos_ Municípios- dos TerritóriOs Federais, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.186 e 1.187, de 1981,
das ComiSsões:
- - de Cons"t"ituiÇão- e Iustlça/ e
- de Municípios.
- -A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 27 de no.vernbro de
1981.
Em votação o projetó.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto vai à sanção.
t.o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 65, DE 1981
(NO ~2.471(79, na Casa de origem)
Altera a red"açào do parágrafo único do art. 17 da Lei n9 6.448, de
11 de outubro de 1977, que "dispõe sobre a organização política e administrativa d_os Municípios dos Territórios Federais, e dá outras providências."
O CongresSo Nacional decreta:
Art. (o O parágrafo único do ar\. 17 da Lei no 6.448, de II de outubro
de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17
...................•.........•...............
Parágrafo único. O riúritero de Vereadores será de 9 (nove)
nos Municípios das Capitais e de 5 (cinco) nos demais,
acrescentando-se mais um para cada 30.000 (trinta mil) habitantes
do Município, não podendo u~trapassar, respectivamente, o número
de IS (quinze) e de 9 (nove) Vereadores."
Art. 29
Art. 3_9

Esta lei entrará em vigor na dasta de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 3:

" Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara n9 84,
de 1981 (no 3.464(80, na Casa de origem), que institui o "Dia Nacional de Combate ao Fumo", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 1.191, de 1981, da Comissão de Saúde.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 19-Secretãrio.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II)
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2 lida a seguinte

EMENDA N• I (De plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1981
Suprima-se o -parágrafo único do a_rt. 19
Justificação
Ao suprimir a obrigatoriedade da realização de campanha de âmbito nacional, a ser promovida pelo Ministério da Saúde, na semana que anteceder a
data prevista para a comemoração do Dia Nacional do Combate ao Fumo,
temos por objetivo tornar viável a execução da Lei que advirá do Projeto em
apreço, uma vez que tal campanha, dispendiosa e de carãter publicitário, oneraria aquele órgão do Poder Executivo que não dispõe, em seu orçamento, de
verba a esse fim destinada.
Sala das Sessões, 31 de março de 1982.- José Llns.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em discussão o projeto e a
emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão a matéria irã à ComissãO de Constituição e Justiça
para exame do projeto e da emenda; e à Comissão de Saúde para apreciação
da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
122, de 1981, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre
amparo aos trabalhadores da borracha e dá outrª~_providências,
tendo
PARECERES, sob n•s 70 a 72, de 1982, das Comissões:
-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável, com emenda que apresenta,
e voto vencido do Senador Aloysio Chaves; e
-de Finanças, favorável.
Em discussão o· projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada,
Em vOtação o projeto, sem prejUíZo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
E o seguinte o prOjeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 122, DE 1981
Dispõe sobre amparo aos trabalhadores da borracha e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os trabalhadores da Borracha, assim definidos pelo Decreto-lei
n9 9.882, de 16 de setembro de 1946, passam a ser amparados pela Previdência
Social rural, desde que:
I -tenham completado 60 (sessenta) anos de idade; e
II -não aufiram rendimento superior ao fixado no art. 29 desta lei.
Art. 29 Os trabalhadores, nas condições desta lei, farão jus a uma renda
mensal vitalícia a cargo do FUNRURAL, devida a partir da data de apresentação do requerimento, igual a 2 (dois) salários mínimos de maior valor vigente no País, sem prejuízo da assistência médica nos mesmos moldes da
prestada aos demais beneficiários da Previdência Social rural.
Parágrafo único. A renda mensal vit3.fícia referida neste artigo será
subvencionada com recursos próprioS do FUNRURAL e com reservas provenientes das disponibilidades a que alude o art. 39 do Decreto-lei n9 9.882, de
16 de setembro de 1946.
Art. 39 Aos beneficiârios desta lei aplicam-se, no que couber, as disposições dos parágrafos J9 e 29 do art. 29 e aos do art. 39 da Lei n9 6.179, de 11 de
dezembro de 1974.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 59_ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Passa-se à votação da
emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
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E a seguinte a emenda aprovada
Emenda n• 1-CLS
Ao art. 19, dê-se a seguinte redação:
'"Art. 19 Os trabalhadores da borracha, assim definidos pelo
Decreto-lei n9 9.882, de 16 de setembro de 1946, passam a ser amparados pela Previdência Social rural, desde que hajam completado 60
(sessenta) anos de idade."
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Aprovado o projeto, com
emenda, a matéria vai à Com1ssão de Redação.
o SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação final de proposição aprovada na Ordem do Dia
da presente sessão, e que nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeÇão do Plenário, será lida pelo Sr. 19séC:retãrio·. (Pausa.) ·

P lida

a seguinte

PARECER N• 109, DE 1982
Da Comissão de Redaçio
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'l 45, de 1980 (n9 1.761/79, na Casa de origem).
Relator: Senador Bernardino Viana

A Comissão apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1980 (n' 1.761/79, na Casa de origem), queregulamenta o exercício da profissão de Supervisor Educacional, e dá outras
providências-.
Sala das Corriissões, 31 de março de 1982.- Aderbal Jurema, Presidente
- Bernardino Viana, Relator - Martins Filho - Agenor Maria.
ANEXO AO PARECER N• 109, DE 1982
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ-

ma:ra· fi9 -45, de 1980 (n9 1.761/79, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de Supervisor Educacional, e dá outras
providências.
Emenda n9 1
(Corresponde à Emenda n• 2, de Plenãrio)
Dê-se ao caput do art. 29 a seguinte redação:
••Art. 29 O exercício da profissão de.Supervisor Educacional é
atribuição dos portadores de diploma de curso universitário, -devidamente registrado."
Emenda n9 2

(Corresponde à Emenda n• 1-CEC)
Dê-se ao -parágrafo único do art. 79 a seguinte redação:
••parágrafo únicO. A remuneração devida ao Supervisor Pedag_óg:iéõ deverá _ser equiparada à dos demais profissionais do mesmo nível de formação."
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O parecer lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. J9-Secretârio.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 54, DE 1982
Nos termOs do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discuSsão e vOtaçãO, da redação final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1980 (n' 1.761/79, na Casa
de origem).
Sala das Sessões, 31 de março de 1982. -Jorge Ka/ume.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata ap-reci"aÇão da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte
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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 n9 406, de
31 de dezembro de I968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e
dá outras providências, teildo
_
_ _
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Co·
missões:
-de Constiiuição e Justiça;
-de Economia; e

-de Finanças.·
(Dependendo_ da vota~ão_do Requerimento n9 47/82, do Senador José
Fragellí, de adiamento da votação pafã reexame da Comissão de Finanças.)
2
Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n"'l3, de 1979,
de autoria do Senador Mauro- Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o 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, favorãvel;
-de Saúde. favorãvel; 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 constitudorlalidade e juridicidade;
-de Legislação Social. favoràvel; 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 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mêrito, 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 tlirnO, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Acciõly Filho, que dispõe sobre a ação de ali·
mentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.
6
Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado nO? 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 !3• salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a Ll99, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiçi:z, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
7

Votação, em primeiro- turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s l.l30a Ll33, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
--de Legislação Social;
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nl' 33-, de
1981 (n9 79(80, na Câmara dos Deputados), que ratifica o texto do Acordo
Internacional da Borracha Natural de 1979, aprovado na IV Sessão da ConM
ferêncía das Nações Unidas sobre Borracha Natural, realizada em Geriebra,
Suíça, de 24 de setembro a 5 de outubro de 1979, e que foi subscrito pelo BraM
Si! em 30 de junho de 1980, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 107 e 108, de 1982, das Comis·_
sões:
- de Relações Exteriores; e
__:,. __de Economia.

9
DiscuSsão, em primeiro turno, do Projeto de Lef"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•S573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Cons_tituição Jusiiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
_,_-de Legislação SoCrai; fãvoráver;
-de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorável, com as Emenda~ de n'i's 1 e 2~CE,_ que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexarne da Comissão de
ServiÇo Público Civil.)

e

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁS!O VIEIRA NA SESSÃO DE24-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Relatório do Banco Central sobre a economia bra·
sileira, em 1981, agora divulgado, veio confirmar inúmeras informações e
apreciações que vinham sendo feitas por diversos setores têcnicos epolíticos.
Pela primeira vez em 16 anoS O Produto Interno Bruto foi negativo, ten·
do sido de menos 3,5%.
Para um crescimento populacional da ordem de 2,4%, a queda real do
PIB Per capita, quer dizei, relativo a cada u-m dos habitantes do País, caiu
5,8%.
Ao lado disso a dívida externa alcançou o valor de 61 bilhões e 41 mi·
lhões de dólares, no final de 1981, enquanto somente os encargos desse endiVidamento consumiram 72% da receita anual de exportação.
O superávit na balança comercial foi anulado pelo aumento de 45,4% das
remessas de juros.
Ou seja, Senhor Presidente, o círculo vicioso de fazer dívidas para pagar
os compromissos eXteriOres persiste, agravado pela eleVação dos juros no
mercado internacíãnal.
Na verdade a economia brasileira, no que se entrelaçou às forças econô·
micas internacíoilaiS;--a:umentou a sua VU.lilerãbilidade.
Ora está sujeita âs élevãÇõCS brusCãS nos preços das importações, ora fica
condidónada à elevação dos juros nos mercados financeiros externos.
O resultado é um só, qual seja uma fragilidade crescente da economia
brasileira, o que veio ser confirmado, agora oficialmente, pelo Banco Central
em seu relatório, e que os jor·nais de ontem deram grande destaque.
Estamos certos, portanto, quando, semanalmente, ocupamos esta tribuna, mostrando os desacertos da estratégia económica adotada nos últimos
anos e os seus reflexos negativos no campo social brasileiro; estamos certos
quando pedimos uma reorientação da nossa economia.
Vamos, portanto, prosseguir, Sr. Presidente:
A empresa nacional está descapitalizada, seu desempenho está compro·
metido pelos altos custos financeiros e pelo descontrole das taxas- de juros
cobradas no mercado interno. Essas taxas atingiram níveis verdadeiramente
insuportáveis e estão asfixiando as empresas, sejam elas pequenas, médias ou
de grande porte. Para se ter uma idéia, a disposição do empresário para investir, atualmente, é prattcamente nula, já que é difícil prever o comportamento
do quadro financeiro no curto prazo. E esta situação, todos nós sabemos, é
extremamente prejudicial para a economia como um todo e para a retomada
do desenvolvimento.
Temos uin ineiCado- interno que- Precisa ser fortalecido e estimulado,
além de boas chances de ampliar nossa atuação no exterior. Tudo isso, é ela·
ro, como parte de uma estratégia industrial, que dê oportunidade às empresas
de investir na produção com a certeza -de encontrar mercado para seus produ~
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tos. Pois ficou provado, no ano passado, quando a indústria teve desempenho
negativo, que só a exportação é insuficiente para rilantei' a economia ativa.
Mais objetiv<imente, necessitamos de uma política industrial mais definida,
com regras mais estâveis. Só assim o empresariado ~].acional voltará a ter se~
gurança para investir.
A indústria nacional tem sido duramente penalizada pela política econômica e financeira do governo, e seus recursos são bastante escassos mesmo
para investimentos em seus próprios ranios de atividade. Além disso, o empresãriado nacional vive, hã tempo, espremido entre o gigantismo das empresas estatais e o poder das multinacioilais. f: a essa situação- a meu ver insustentável- que me refiro quando advogo a adoção de uma politica industrial
mais definida e duradoura; quando peço uma redistribuição melhor de sa~
crificios entre os diversos setores·da atividade econômica, pois o empresariado nacional não estã encontrando boas oportunidades para se desenvolver,
nem o mercado que tem à sua frente.
:E: a expansão do mercado consumidor que puxa para cima os nfveis da
produção industrial.
A começar pela agricultura, o Brasil não aproveitou, ainda, boa parte de
sua capacidade produtiva. :E: ina:ârnissível que um país do tamanho do nosso,
agricultável, com uma população de 120 milhões de pessoas, continue a importar alimentos. Estimular a oferta de alimentos seria um passo fundamental, pois geraria empregos não apenas no campo, mas também n-a indústria,
num processo multiplicador infinito, c_om a cii'ci.Ilação de mais dinheiro, ex~
pansão do consumo e da produção industrial. Enfim, seria ampliado o leque
de consumidores, garantindo estímulos cada vez maiores à industrialização.
.E chegado o momento, Sr. Presidente, de dizer que o pronunciamento
que vimos fazendo não é propriamente nosso, muito embora as idéias -nele expostas sejam próximas àquelas que temos defendido ao longo do nosso mandato.
Reproduzimos, até então, trechos de uma entrevista do Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, e Senador do PDS Albano Franco,
constante do número de fevereiro de 1982 da revista Indústria & Desenvolvimento, órgão da Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.
As criticas severas à política econômico-financeii'a não partem apenas de
nós oposiciOni"stas, sUrgem de todos õS setores, ultimamente, inclusive, de ho~
mens que integram os quadros governistas.
A estrada que temos instado seja seguida pelo País passa em primeiro lugar pela agricultura, pois dispomos de recursos humanos e naturais altamente
favorâveis a uma produção crescente no setor.
Mas ê preciso, Sr. Presidente, uma política agrícola autêntica; é o caso,
por exemplo, agora, do feijão, do qual há uma produção excelente, mas que
os produtores têm que vender o seu produto a um preço inferior ao preço
mínimo estabelecido pelo Governo Federal, porque o Banco do Brasil, atra~
vés das suas centenas de agências espalhadas no Brasil, não dispõe de recursos para a compra desse importante cereal. E os_ produtores têm que se submeter aos intermediâríos ganancios_os que oferecem preços muito inferiores
aos custos do produto.
E não é s6; hã carência também de silos, de armazéns para a estocagem,
que o Governo, a cada ano, alardeia programas para ampliar a estrutura de
comercialização, mas que fica apenas no anúncio das suas intenções, porque
o déficit, nesse setor, continua sendo crescente no Brasil.
Essa- ampla base é capaz de sustentar um desenvolvimento indu.strial
igualmente progressivo, formando assim um mercado interno integrado,
com dinamismO próprio.
Outro não é o motor previsto para o desenvolvimento do Pais, proposto
pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria, para quem é preciso
também tornar clara a estratégia econômica oficial, ouvindo o Governo os
mais amplos setores interessados, pois considera o Sr. Albano Franco, injusto, (com o que tambêm concordamos, por termos já em diversas oportunidades manifestado o mesmo) "que só as empresas estrangeiras ou os bancos tenham a oportunidade de estar informados ou_ participar de programas que,
_
_
em última instância, dizem respeito a_ toda a__ Nação".
Pronuncia-se, equivocadamente, o Senhol' Presidente João Baptista Fjgueiredo, quando se queixa de que as críticas são feitas apenas pela Oposição.
Não! As críticas são também de homens do Governo, são de ho~ens que dão
sustentação ao Governo,_ nesta Casa, como foi a entrevista contundente do
Senador Albano Franco, Presidente da Confederação Nacional das Indús~
trias e Senador da República.
Nessa linha de raciocínio, uma verdadeira consulta aos interesses do País
demonstraria que, ao invés de uma indústria destinada ao consumo supêrfluo
de camadas restritas, caberia incentivar a produção de bens populares, para,
de fato, criar um amplo mercado interno, de acordo com as necessidades da
maioria da população.
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O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex•, nobre colega?
O SR. EVELÁSIO VJEIRA- Com muito prazer, Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - ~ um breve aparte a respeito da declaração de
V. Ex•, há pouco, infCrindo-se aos que dão sustentação ao Governo. Eu que-ro dizer que, neste momento, quem está dando sustentação ao governo é o
nobre Senador Leonir Vargas e o modesto aparteante. Muito obrigado.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - V. Ex• dâ sustentação ao Governo, mas
não perde oportunidade para fazer as críticas construtivas ao próprio Governo que, entretanto, não tem reconhecido os méritos dessas críticas e não tem
adotado as alternativas que V. Ex• tem oferecido. Não tem acolhido as suges~
tões sâbias de V. Ex•.
O Sr. Luiz Cavalcante - Obrigado a V. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - E uma delas parece-me que seria suficiente para reorientar a nossa Política económica e financeira, reconduzir o
País para um caminho realmente de progresso com o desenvolvimento, que
seria aquela sugestão de V. Ex• de afastar o Ministro Delfim Netto, que é, na
verdade, pela força que tem dentro do Governo, o grande entrave a qualquer
modificação no sentido de melhorar as coisas no campo econômico brasileiro.
O Sr. Luiz Cavalcante - Obrigado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Papel importante, numa estratégia assim,
ocuparia o ensino técn1co,- voltado para melhorar a qualidade da mão-deobra e, ao mesmo tempo,- propiciar aos trabalhadores ocupados melhores
condições salariais e "o aumento gradativo do poder de compra da população".
Basicamente, Sr. Presidente, todos esses pontos devem ser articulados
num planejamento que contenha uma política agrícola e uma política industrial, definidas, duradouras, e, sobretudo, coerentes entre si.
o-que· tem nos faltado é um planejamento compreensivo, quer dizer, que
alcance todas as etapas do problema. Exemplo recente de falta de uma visão
a:ssim é o ~mpo das alternativas energéticas.
Diante de um acontecimento inesperado, a elevação dos preços do petróleo, o Governo propôs, depois de uma grande indecisão, o PROÁLCOOL.
Mas, este programa jamais conseguiu articular todas as suas etapas específicas. Daí, continuar a haver sempre aquela incerteza dos consumidores do
produto quando ao seu preço.
Mais do que isso, tohtirtua a se manifestar a incerteza tecnológica em relação aos motores· a âlcool.
Na verdade, os passos do Governo são sempre inseguros, pois a preocupação maior dos que ocupam os cargos executivos é fazer política e o pior é
que fazem mal. Basta ver a confusão generalizada quanto ao processo eleitoral que se aproxima. Todos sabemos que para um pleito tranqUilo bastaria
uma legislação eleitoral Hmpra, honesta. No entanto, os sucessivos lances governamentais de indefinição, buscando melhor se posicionar em termos de casuísmos capazes de inverter a ordem da vontade popular, somente servem
para embaralhar o quadro.
Mas, o X do problema é a parte econômica, da qual o Governo descuidou, Sr. Presidente. Aí é que podem ser encontradas as soluções apropriadas
ao aumento do bem-estar da população do País.
O que fez o Governo?
Incompetentemente agravou a situação econômica da Nação, de tal forma que hoje é grande a consciência popular de que o Governo é culpado de
inúmeros erros e desmandos. O endividamento externo, a inflação, o déficit
da Previdência, o desemprego, nã-o aconteceram sem uma participaÇão defini~
tiva das autoridades executivas brasileiras.
o-que-fazer? Pensam os homens do Executivo. Na verdade, SÓ restam os
ca:suísmos para enfrentar o povo, que deseja mudar a orientação hoje dada
aos problemas nacionais.
Encerramos, Sr. Presidente. _S.e_ apresentamos inicialmente as palavras do
Presidente da Confederação Nacional da Indústria, visamos com isso demonstrar que há Uma consciência geral, nem sempre exposta no momento
certo e no devido lugar, sobre os problemas do País. No entanto, apesar disso, verificamos que não estamos sós, e, se propomos um desenvolvimento
apoiado em nós mesmos, estamos certos de que este é o caminho acertado
para a melhoria das condições gerais de vida do nosso povo. (Muito bem! Pai~
mas.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE 26-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. JOSE: LINS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O discurso que acaba de pronunciar o nobre Senador Humberto Lucena,
não trouxe ao plenário senão fatos hã muito conhecidos. Houve o chamado
escândalo da mandioca; na cidade de Floresta, em Pernambuco. O Governo
abriu o competente inquérito c-ontra Os acusadOs, o Procurador agiu no estrito cumprimentO do seu de dever, todas as medidas aca_uteladoras do patrimônio público foram tomadas, e antes que o inquérito- chegasse ao seu final argUiram alguns acusados, suspeição contra o Procurªdor, em Recife.
Não me compete, Sr. Presidente julgar o Procurador do Recife. Admitese, entretanto, que o Procurador-Geral Inocêncio- Mártires, ao receber orecurso contra aquela autoridade, agiu de pleno direito, acautelando-se para
que mais tarde o próprio iricfuêrito não viesse a Ser eivado de suspeição.

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS"- LINS- Eu ainda quase nada disse nobre Senador. Relato
os fatos. Mas darei o aparte a V. Ex• logo cm seguida.
O Sr. Humberto Lucena - Pois não.
O SR. JOSE: LINS - Referia-me à argUição de suspeição e a medida
acauteladora adotada pelo Procurador Inocêncio Mártires. Não me_compete
julgar, no momento, se a medida do_Proculador foi acertada ou errada. Não
hã porque negar, também, a insatisfação demonstrada contra o Pro_curadorGeral, fato o qual se referiu V. Ex• e que se não foi confirmado pelo porta-voz
do Governo, talvez se deva a algum desencontro com a entrada do documen·
to.
Não pode haver, porém, nenhum interesse do Governo em acObertar fatos dessa natureza, que são do domínio Público.
O in-quéritõ~Cotúra c;s-âilapidadores do patrimônio público continua; os
documentos enviados_ à Presidência da República estão sendo devidamente
analisados e, como disse o Senador Humberto Lucena, estão sendo encaminhados pelo Ministro Leitão de Abreu ao Ministério da Justiça, para o devido exame.
É possível que a anãlise desses documentos leve o Governo a adotar medidas contra o Procurador-Geral.
Setia, porém, um gesto ii·refletido, um gesto impensado, e inoportuno,
que, antes que o Ministério da Justiça possa julgar os fatos, tomãssemos aqui
qualquer partido a favor ou contra as_ pessoas apontadas.
Por outro lado, não se pode, Sr. Presidente, fazer qualquer correlação
entre as atitudes do Procurador-Geral e o lamentável crim.e praticado no Recife de que resultou a morte de um servidor de extraordinária vocação para o
cumprimento do dever.
Sugiro apenas, diante da atenção que o Governo estã oferecendo ao
problema, que S. Ex• nobre Senador Humberto Lucena aguarde a análise dos
fatos pelas autoridades competentes.
O Sr. Humberto Lucena O SR. JOSÉ LINS -

Permite V. Ex• um aparte?

Com o maior prazer.

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, vejo que V. Ex•, no seu pronunciamento, esboça a defesa do Procurador-Geral da- R.e"pllb1ica.
O SR. JOSE: LINS - Não tive essa intenção, Senador Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena -

Mas estã claro.

O SR. JOSÉ LINS- Não tive essa iiltenção. Deixo claro_ que compete à
autoridade analisar os fatos. Se o Procurador não age bem, o Governo certamente adotará as providências cabíveis.

O Sr. Humberto Lucena- Deix-e V. Ex• que eu continue o aparte, para
esclarecer melhor o assunto. V. Ex~ disse que quando o Procurador-Geral admitiu a susPeição do Procurador, que depois foi assassinado e que foi O responsãvel pela denúncia dos implicados no "escândalo da mandioca", que o
Procurador teria, naquele caso, tomado uma medida acauteladora. Ora,
nobre Senador José Lins, todo o Brasil conhece o PrOcurador que foi afastado do inquérito. Todo o Brasil e todo o Ministério Público ficou solidário
com ele, por saber que ele seria incapaz de suspeição num caso como aquele.
E quem levantou a suspeição?
O SR. JOSÉ UNS -
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É verdade!

O Sr. Humberto Lucena- Um dos implicados que deu prejuízo ao Banco do Brasil em mais de 100 milhões de cruzeiros, sem apresentar nenhuma

prova em que pudesse basear a sua acusação. Então, o que causou espécie aos
Procuradores foi o fato de o Sr. Procurador-Geral da República ter-se precipitado e afastado aquela autoridade do inquérito, inclusive fazendo com que
demorassem as providências de ordem legal para a apuração das responsabiliçlades. Aqui mesmo, numa das cartas que li, está escrito:
"Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, faz periclitar a ação penal, que poderá nulificar-se, desde seu ato inicial, a
denúncia, reduzidas a ineficácia as medidas acautelatórias do ressarcimento dos_ danos como o seqUestro de bens aos que se locupletaram ilicitamente."
Veja V.

Ex~

que foi, realmente, uma atitude indefensável.

O SR. JQSf: UNS -Nesse ponto, nobre Senador, V. Ex• já avança
para um julgamento.

O Sr. Humberto Lucena -

Não, dou meu ponto de vista.

O SR. JOS"- LINS - Eu não contestaria que o conceito do Procurador
do Recife era excepcionalmente bom. Seria difícil negar isso. Entretanto, não
me compete, também, julgar as razões pelas -quais o Procurador tomou a iniciativa de afastá-lo. Pelo que s_ei, o objetivo seria de carãter cautelar em defesa
do próprio Ministêrio- Público. Não houve prejulgamento de um auxiliar. O
que não quero, nobre Senador, é prejulgar.

O Sr. Humberto Lucena -

V. Ex• me concede um novo aparte?

O SR. JOSf: UNS - Pois não.
-o Sr. Hwn.berto Lucena- Apenas para explicar melhor a V. Ex', se é
que V. Ex~ não ouviu atentamente as -minhas palavras, ...
O SR. JOSÉ LINS -

Eu as ouvi atentamente.

O Sr. Humberto Lucena~~ ... por que voltei à tribuna na tarde de hoje. O
Conselheiro Carlos Átila desmentiu que houvesse no Palácio qualquer documento contra o Procurador-Gerã.l da República, e o próprio ProcuradorGeral também o desmentiu. No entanto, hoje, pelos jornais, estâ provado que
os documentos estavam no Palãcio desde quartawfeira, e que agora foram encaminhados pelo Ministro Leitão de Abreu, com despacho do Senhor Presidente, ao Ministro da Justiça.
~O-SR: JOS"- UNS- O que quero dizer a V. Ex•, nobre Senador, ejã o
disse, em apreciação exatamente a essa questão levantada por V. Ex•, é que
poderá ter sido um simples desencontro momentâneo entre a entrada do documento e o conhecimento do fato tido pelas relações públicas do Palâcio.
O Sr. Humberto Lucena- Se há uma coisa que funciom\ no Palácio é o
se-tViÇO de Informações. Até quem telefona para o Palácio é logo identificado.
O SR. JOSf: UNS - Concordo com V. Ex• não tenho dúvidas a esse
respeito, sei Que o serviço é perfeitO. Mas posso garantir que não houve do
Governo intenção alguma de ocultar um fato dessa natureza. Tanto é assim
que os documentos foram encaminh-ados pelo Ministro Leitão de Abreu, V.
Ex• sabe disso, V. Ex~ mesmo leu ...

O Sr. Humberto Lucena -

Hoje, sim!

O SR. JÜSÉ LINS - Já se sabia que esses documentos estariam sendo
analisados, mas entre a entrada deles, a análise dos fatos e a conclusão tirada
por V. Ex~ evidentemente vai uma certa distância, no que pese a importância
dos signatários daqueles documentos. Os procuradores, certamente, têm uma
versão dos fatos e pretendem que essa versão seja analisada.

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

O SR. JOSÉ LINS -

O Sr. Humberto Lucena - Li nos jornais- de hoje que a liderança do
PMDB na Câmara estã convocando ao plenârio o Ministro Abi-Ackel, para
esclarecer de viva voz aos Srs. Deputados, não só o escândalo da mandioca,
como todo o seu desdobramento, até chegarmos à possível responsabilidade
no caso do Si. Procurador-Geral da República ...
O SR. JOSf: LINS -

Claro! Nós todos temos conhecimento do fato.

O Sr. Humberto Lucena- Coloco para V. Ex• o seguinte: cabe ao Senado Federal julgar o Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade. Seria o caso até,-Como disse nó -meu pronunciamento, de verificarmos se ele não incidiu num crime de resporisabilidade. Pergunto: V. Ex~ concordaria em que nós convocássemos, também- J.ã que somos a Casa que julga o Procurador nos crimes de responsabilidade- o Sr. Ministro da Justiça,
senão para o plenário, parà a Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
a fim de debatermos com ele esses graves acontecimentos?
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O SR. JOS~ UNS- Senador Humberto Lucena, V. Ex• pretende decidir uma questão que deveria Ser levada a plenário e a corriisSões, através da
Liderança do Governo. Eu não :assumiria eSsa feSjJõnsabilidade., mesmo po"rque o escândalo da mandioca se refere a fatos a_contecidos_ numa pequena
agência de Pernambuco.

O SR:

O SR. JOS~ UNS- V. Ex• acaba. de falar.sobre ...
O Sr. Humberto Lucena- Eu me refiro ao desdobramento do escândalo
da mandioca.

O SR. JOS~ UNS- O inquérito da mandioca; sobre o seu desdobramento e _sobre um suposto crime praticado pelo Procurador-GeraL
O S1. Humberto Lucena -

Sobre o desdobramento que chega ao
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UNS- Pode e para isso não deve consultar a mim. Não

sou eu quem vai julgar a coriscíênciá- de V. Ex•
o sr. -Humberto LUCena -o que eu quero consultar a. v. Ex• não é isso.
Indaguei se V._Ex• concorda com a co_ny_ocaÇão do MinistrQ da Justiça ao Senado.

O Sr. Humberto Lucena- Mas eu nãQ me refiro ao "escândalo da_ mandioca" apenas.

JOS~

Quinta-reira ]9

O SR. JOS~ UNS- V. Ex• não quer consultar coisa alguma. Aliãs V.
Ex• me consulta e segue os meus-cOnSelhos, ficarei satisfeito. Tenho muita
coisa a aconselhar _a V. Ex~

o__sr. HuiJlfJerto Lucena- O que_ quero é saber se V. Ex• concorda com a
convocação do Ministro da Justiça?
O SR. JOS~ UNS- Não concqrqo com çoisa alguma! V. Ex• não deu
qualquer razão para issó. V. Ex• traz pressupostos e por acaso. Por acaso, se
colocam no terreno das hipóteses.

Procurador-Geral da República.

O SR. JOS~ UNS- V. Ex•, primeiro, devia perguntar qual tem sido o
andamento do inquérito. Se o-inqu;rito estâem-anaamento, é claro que nem
o Ministro da Justiça pode ter ainda as suas conclusões.

O Sr. Humberto Lucena- Mas V. Ex• é contra ...
O SR. JOSIO UNS - Y Ex• me permita falar, pelo menos.
Se hã documentos em exame no Ministério -da Justiçat não cOmpete ao
Ministro vir aquí" comentá-los, antes de analisâ-los. V. Ex• coloca o carro
adiante dos bois.

O Sr. Humberto Lucena -

Não, Ex•

O SR. JOSIO UNS- ~inteiramente inoportuna a colocação de V. Ex•
Do ponto de vista político V. Ex• pode fazer referência à atribuição do Sena~
do de julgar o Procurador-Gerai. Claro, é uma atribuição cónstitucioil-al.
Mas se assim é, V. Ex• tem o direito de formalizar junto a esta Casá a acusação. Esse é um problema que compete a V. Ex•

O Sr. Humberto Lucena O SR. JOS~ UNS -

O Sr. Humberto Lucena- E: claro, nobre Senador, desejo-me esclarecer.
Ninguém nielhor que "o Ministro da Justiça, que estâ com o dossiê nas mãos,
enviad_o pelo PaláCio, para trazer -subsídios ao .senado.
O SR.

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena -

O Sr. Humberto Lucena- Acho que é um dever do Congresso, um dever
do Senado.
O SR. JOSÉ UNS- Então, V. Ex• o cumprirâ,jã que V Ex• tem convicção, já que-V. Ex• disPõe de um instrumento legal para isso. V. Ex• que
tom.e a Sua pOsiçãO.
-

O Sr. Humberto Lucena -

Vamo~

ouvir o Ministro, nobre Senador.

O SR. JOS~ UNS - V. Ex• pode querer ouvir o Ministro. V. Ex• tem o

~stou,

O SR. JOSf: UNS- Pelo que eu vejo, V. Ex• o acusa. V. Ex• jâ pediu

O Sr. Humberto Lucena -

V. Ex• não concorda?

O SR. JOSE: LINS - Nã_o _çonco.rdo que o Ministro queira ser ouvido
sobre algo que V. Ex• não sabe o que é.

inclusive demissão do Procurador:

O SR. JOS~ UNS -

Não!

direito de querer.

ainQa, ac.usando o P~p_curador
Geral de crime de responsabilidade. Apenas admiti o exame desse -asPecto.

O Sr. Humberto Lucena -

UNS...,.- O Ministro recebeu, deve julgar. V. Ex• não deve

tudo.~.

O SR. JOSÉ LINS- ... não tendo, não cavalgando, senão uma s_uposição, na qUal V. Ex• mesmo não acredita.

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Humberto Lucena- Eu n&.o

JO~

anteCipar-se -a

O Sr. Humberto -Lucena -

Já, ...

Mas como não sei?

O SR. JOS~ UNS- Não sabe. V. Ex• não sabe o que quer, não sabe se

Então, prontó.

há Crinle, não sabe se não há.

O Sr. Humberto Lucena- ... e fiz coro com o Ministério Público do Brasil inteiro.

O SR. JOSÉ UNS- Muito bem! V. Ex• tomou a sua posição.
O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• quer que ele permaneça nO cargo?
O SR. JOSf: UNS- Jâ disse e repito a V. Ex•: V. Ex• não tente distorcer o -que digo.
V. Ex• é um Uder, tem responsabilidade. Peço portanto que aguarde a
análise dos fatos e que, afinal de contas, permita que a ação-da Justiça tenha
curso, como deve ter. Pode ser que, amanhã, se demonstre que o Procurador

é culpado.
O Sr. Humberto Lucena- O que eu lembro a V. Ex• é que o Poder Le-

O Sr. Humberto Lucena- Mas nós sabemos dos fatos, nobre Senador.
O SR. JOS~ UNS- Então, se V. Ex• sabe dos fatos, V. Ex• os exponha,
V. Ex• caracteriZe o crime. Já não precisa que o Ministro venha aqui, já que
V. Ex• sabe de tudo.
O Sr. Humberto Lucena - Mas o dossiê estã com o Ministro. Não é se~
creto. Por que razão o MinistrO não-· pOde vir ao Seando?

O SR. JOSÉ. UNS -

E ê a mim que V. Ex• novamente pergunta?

O Sr. Humberto Lucena -

Sim!

O SR. JOSÉ UN.S ~ Já respondo que não_concordo.
O Sr. Humberto Lucena- Se V. Ex• não concorda, é porque não quer

gislativo ..•

escla~ecer o a~_s-unto.

O SR. JOSIO UNS ~.li. um compromisso com o quê?
O Sr. Humberto Lucena- ... tem o dever de fiscalizar o Governo e, que
no caso expresso, o Senado é quem julga o Procurador-Geral nos crimes de

assume responsabilidade pela acusação e

responsabilidade. Eu não o acusei de crime, eu disse que, quem sabe, se nós
lermos ...

O SR. JOSÉ UNS -Quem sabe? Todo mundo pode cogitar, nobre Senador. V. Ex• com a autoridade de Líder do maior Par_tido d_a Oposição ...
O Sr. Humberto Lucena- Excelência, deixe~me terminar. Quem sabe se
lermos a lei ...

O SR. JOSÉ UNS -

Quem sabe?!

O Sr. Humberto Lucena---:- ... que define os crimes de responsabilidade, se
porventura ele não poderá jâ ser enquadrado.
O SR. JOSÉ UNS- Porventura? V. Ex• é um jurista. V. Ex•, também
porventura, poderia analisar o assunto, formalizar a sua acusação, dar as
suas razões, solicitar as medidas competentes?

O Sr. Humberto Lucena -

PO$SO

chegar lã.

O SR. JOSÉ UNS- Não se trata disso. V. Ex• não sabe o que diz e não
"*"

O Sr. HumbertÕ i.uc""ena - Não! Sei o que é, sei e disse o que é.
O SR. JOSÊ LINS- Então não me consulte. V. Ex• proponha ao Senado ...
O Sr. Humberto Lucena --Agora, ainda não estou em c_ondições de lhe
dizer se há ·ou não crime de responsabilidade.
O SR. JOS~ UNS- Ainda bem que V. Ex• diz que não tem condições,
logo V. Ex• prej ulga.
O Sr. Humberto Lucena - Não tenho dúvidas, porém, de que o
Procurador-Gerai da República é culpado, é! Tanto assim que a sua renúncia
está sendo exigida pelo Miriistério Público.

O SR. JOSÉ UNS- V. :EJ\' ahca que o Procurador é culpado mas nã<>

_sabe se há crime? Em que ficamos então? Se v_. Ex• acha que cabe ao Congresso ... __ _

O Sr. Humberto Lucena -

Não acho, está na Constituição.
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O SR. JOS~ LINS - Então, V. Ex• formalize a acusação.
O Sr. Humberto Lucena - Mas, para fixar o meu ponto de vista final,
preciso ouvir o Ministro da Justiça.
O SR. JOS~ LINS - Sobre coisas sobre as quais não tem convicção de
qualquer natureza ...

O Sr. Humberto Lucena- QUer V. Ex• impedir a vinda do Ministro ao
Senado Federal.
O SR. JOS~ LINS -Sr. Presidente, o Líder da Oposição, faz um julgamento que não sabe qual é, mas que, de quando em vez diz que sabe. Diz que
o Procurador é culpado, mas só pode formalizar a acusação ouvindo o Minis~
tro ...

O Sr. Humberto Lucena- É claro que o Ministro tem esclarecimentos a
prestar.
O SR. JOS~ LINS - Estranho a posição do Líder do PMDB, ...
O Sr. Humberto Lucena- Estranho é a posição de V. Ex•, defendendo o
Procurador-Geral.
O SR. JOS~ LINS -··" S. Ex• tem todo o direito de formalizar a acusação que quiser, tem todo o direito de requerer a aplicação da norma Constitucional, visando julgar o Procurador. Agora, procurar a conivência da Liderança do Governo, pára a sua decisão, isso rile parece qUalquer coisa de esdrúxulo.

O Sr. Humberto Lucena -

Mas veja V. Ex•

O SR. JOS);; LINS- Desculpe-me, Ex•. Permita-me continuar, V. Ex•
jã não sabe o que quer.
O Sr. Humberto Lucena --Permita-me um esCfáfecimento, Por favor.
O SR. JOS~ LINS -

Com prazer.

O Sr. Humberto Lucena- Acha V. Ex• que algum Senador pode tomar
a iniciativa- de um processo por crime de res'ponsabilidade sem ter na mão as
provas documentais? Quem tem as provas documentais é o Ministro da Justiça, nobre Senador.
O SR. JQS~ LINS - Se o Ministro tiver, à próprio Ministro cuidarâ
disso.
O Sr. Humberto Lucena - Como?
O SR. JOS~ LINS - Através de iniciativa do Executivo.

O Sr. Humberto Lucena -O quê? Processar o Procurador?
Ex~

O SR. JOS~ UNS - E porque não? Agora, a iniciativa de V. Ex•, V.
que assuma. A responsabilidade é sua nobre Senador.

O Sr. Humberto Lucena- Não! O que quero são os documentos que estão no Ministério.
O SR. JOSf: LINS- E vem V. Ex• para a tribuna acusar, sem provas?
ou V. Ex• não tem 3 devida coragem de formalizar acusação? ...

O Sr. Humberto Lucena - Não apoiado! Eu tenho a devida coragem.
O SR. JQS~ LINS - ... ou V. Ex• fica balançando?
O Sr. Humberto Lucena - Eu não sou um leviano. Não vou fazer um
processo por crime de responsabilidade sem ter os documentos na mão, e os
documentos estão com o Ministro, V. Ex• não quer é que o Ministro exiba os
documentos no Senado. Esta ê que é a verdade.
O SR. JOS~ LINS- Não afirmei a
vem vir ao Senado. Não falei nisso.

O Sr. Humberto Lucena -

v. Ex• que os documentos não de-

V. Ex' não quer convocar o Ministro!

O SR. JOSf: LINS- V. Ex• confunde tudo, nobre Senador.
Vamos recordar os fatos. V. Ex• faz-uma acusação.

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• tem medo da presença do Ministro.
O SR. JOS~ LINS - Por que medo, nobre Senador?
O Sr. Humberto Lucena- Por que não quer o Minístro na Corilissão?
Que mal hã em o MinistrO ir à Comissão?
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objetivo de proteger o resUltado final do inquérito. Aconteceu um hediondo
crime contra o Procurador afastado. Qu.e não.$~ envplva esse crime também
com as medidas acautelador_as do Procurador. Outros Procuradores se preocupam com tudo isso e didgeffi~se ao Procurador-Geral.
O Sr. Humberto Lucena - Mai~ de 60 Procuradores!
O SR. JOS~ LINS ~Que sejam mais de 60 ou 70. V. Ex• jâ leu os jornais. Esses documentos fof-"flm ençaminhados ao Mi_nistro Leitão de Abreu. O
MiOistro os rriandou ao Ministro dã. Justíça. A -matéria está sendo examinada.
Nesse ponto V. Ex• vem à tribuna, relata esses fatos e põe em dúvida se o
Procurador-Getral da República estã ou não incurso em um crime previsto
na Constituição.

O Sr. Humberto Lucena -

Por isso é- qUe eu quero os documentos!

O SR. JOS~ UNS- V. Ex• tem o direito de dúvida. Se da dúvida V.
Ex• quer passar a uma acusação formal, se r~lmente est_á empenhad9_ nisso ...
O Sr. Humberto Lucena - Se o Ministro--nos der os documentos.
O SR, JOS~ LINS- ... que o faça. Não espere pelo Ministro! Os documentos são_ públicos ...
O Sr. Humberto LuCena-- O dosS1ê-do Ministério da Justiça completa o
exame da matéria factUal.
O SR. JOS~ L!NS- Se V. Ex• se impõe depender disso para cumprir a
sua obrigação, certamente é porque não quer cumpri-la. Eis a verdade.

O Sr. Humberto Lucena- Veja v. Ex', as cartas que li não trazem os nomes dos subscrítores.
O SR. JOS~ LINS - Ás cartas foram publicadas na imprensa.
O Si'. Humberto Lucena- No dossiê do MinistrO, constam os nomes.
Então, preciso do dossié do Ministro.
O SR. JOSf: L!NS- Então, V. Ex• pede. A constituição lhe autorizarequerer documentos.

O Sr. Huinberto Lucen_a - Como? Requerer documentos?
O SR. JOSÉ UNS -Aja, nobre Senador, procure informações; requeira informaçõesa.
O Sr. Humberto Lucena- Mas, não pode! V. Ex• sabe que não pode!
Estamos cerceados em matéria de requerimento de informações.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Quero lembrar ao nobre orador
que o seu tempo jã se esgotou há alguns minutos.
O SR. JOS~ L!NS -Senador Humberto Lucena, procura apenas balburdiar a análise do problema, ao invés de tentar esclarecê-lo. Isso em nada
ajuda à verdade.
t~o,

O Sr. Humberto Lucena·- Eu quero esclarecer o assunto com o Minisnobre Senador.
O SR. JOSf: LINS - Então, V. Ex• que procure o Ministro.
O Sr. Humberto Lucena - Eu procurar o Ministro?

O SR. JOS~ LINS -Acusar e, ao mesmo tempo, temer formalizar acusação ...
O Sr. Humberto Lucena- Absolutamente!_ Não estou temendo, eu quero os documentos.
O SR. JOS~ UNS - Ficar em dúvida, não é uma posição digna para a
Liderança do PMDB. ·
Peço, por isso, a V. Ex' que aja dentro dos trâmites regulamentares, use
das suas atribuições, e formalize suas queixas como achar conveniente.

Humberto Lucena- V. Ex• poderia me fornecer uma cópia do dossiê encaminhado ao Ministro da Justiça? Ficou sem resposta.
O SR. JOS~ LINS- V. Ex• que deve tomar suas iniciativas. Repito V.
Ex• pode requerer a documentação que quiser.

O Sr. Humberto Lucena - Que é a coisa iliã.iS ilofrilal do mundo.

O Sr. Humberto Lucena - Mas como, riobre Senador?
O SR. JOSÉ UNS - Não tenho obrigação nenhuma, de fornecer a V.
_Ex• qualquer papel que _!llC solicite. Não compete a mim. V. Ex• exorbita ...

O SR. JOS~ LINS - Não é este o caso.
Há um processo contra dilapidadores do erário público. O processo está
em marcha. Houve uma acusação da parte acusada contra o Procurador que
conduzia o processo. O Procurador-Geral houve por bem afastâ-lo, com o

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• não quer o Ministro no Senado. Não
quer fornecer cópia do dossiê. Então V. Ex• não quer esclarecer o assunto.
O SR. JOS'h LINS- V. Ex' n,ão é uma criança e o Senado não ê um jardim de infância, :..
---

O SR. JOSf: LINS -

Sr. Presidente, comissão ...
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O Sr. Humberto Lucena - Não! Devolvo -~s palayras a V. Ex•
O SR. JOSb LIN S - V. Ex'" transforma o debate numa repetiçãÓ sem
qualquer fundamento. O assunto é claro, V. Ex! é in_teligente. ~e não, p~t~hdC:
balburdiar, age como se quisesse. Peço a V. Ex• que ouça a co_nsciência, que
julgue os fatos. Se concluir que o Procurador estâ. inc~rso em algum crime,
formalize a sua queixa.
O Sr. Humberto Lucena- Vou fazer um requerimento convocando o
Ministro, V. Ex• que o_aprove ou rejeite.
O SR. JOSÉ LINS- V. Ex• só não tem o direito de prejulgar ou de exigir de seus companheiros do Senado que o ajudem a resolver os Sê"}Js problemas de consciência. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PE._LO_SÂ JIUJ.{B[f:RTO LUCENA NA SESSÃO DE 30-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUPLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. HUMBERTO LUCENA (pronuncia o seguinte cliscurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Antes de tudo, trago ao conhecimento do Se~ado e da Nacão a ocorrência de um fato gravíssimo rio Rio de Janeiro, que indica, claramente, que arepressão do autoritarismo continua se· CXerCeiído no País, notadarnente sobre
os companheiros que militam nas oposições brasileiras.
O Sr. Ministro do Exército, General Walter Pires, resolveu processar o
Jornalista Hélio Fernandes, da Tribuna da Imprensa, como incurso na Lei de
Segurança Nacional, por haver concedido uma entrevista à Revista Status, na
qual, segundo o Ministro, aquele jornalista teria procurado jogar o Exército
contra a opinião pública.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que a Lei de Segurança Nacional
pune é a tentativa de derrubada do regime, o que hão caberia no caso do Jornalista Hélio Fernandes que, inclusive, é um dos candidatos do_PMDB ao Senado, no Rio de Janeiro. Mas, até aí, seria apenas a instaUração de mais um
processo, através da Justiça Militar, que é o forüm competente para o julgamento dos crmes contra a segurança nacional. Mas, hoje, o Procurador da
Justiça Militar no Rio de Janeiro requereu ao Juiz-Auditor a prisão preventiva do Jornalista Hélio Fernandes, sob a especíosa alegação de que o mesmo
poderia se foragir, Esta justificação não se coaduna com o passado de lutas
do bravo e corajoso Jornalista Hélio Fernandes, Díretor da Tribuna da Imprensa, que já foi preso várias vezes no País-~ por motivos pólfticos C riünca se
afastou, em nenhum momento sequer, das suas atividades profissionais ou
do recesso do seu lar.
Trago, portanto, inicialmente, o protesto veerrienle do PMDB, contra o
pedido arbitrário de prisão preVentiva do jornaliSta Hélio Fernandes, formulando votos para que o Sr. Juiz-Au__ditor não o acolha, por ser aquele eminente companheiro de Oposição do PMDB do Rio de Janeiro, um dos mais lídimos lutadores da causa democrática, dirigindo com descortino, com inteligência, cOm talento, o Jornal Tribuna da Imprensa, que é um dos poucos órgãos da _imprensa brasileira que assumiu, diante da conjuntura nacional,
sobretudo a partir de 1964, uma postura independente, de cunho nitidamente
nacionalista em defesa dos mais altos interesses nacionais.
O Sr. Henrique Santil/o- I?ermite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA-,- Com muita honra, nobre Senador
Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Santillo- Eis mais um fato, eminente Líder, a colocarnos, cada vez mais estimulados_ na vanguarda da luta de todos aqueles que
procuram, eu diria até obstinadamente, a revogação desse instrumento jurídico, execrando, deplorável, draconiano, arbitrário, capaz de se transformar
numa espada sobre a cabeça da sociedade brasileira, em permanente risco de
cortar-lhe a cabeça, de ferir-lhe no mais íntimo de seus sentmentos de democracia, de busca do estado de direito. Eis mais um motivo, portanto, mais um
ato perpetrado por este GoVerno, Ou por-seus representantes, a colocar-nos
todos, eu diriã de modo obstinado, na luta contra este instrumento jurídico.
Não hã mais condições de conviver com ele. A ampla abertura conquistada
pelo povo brasileiro -essa sim que é ampla, conquistada pela sociedade civil
nestes 18 anos de luta, de resistência ao totalitarismo -essa ampla abertura
conquistada pela sociedade brasileira, jã não pode mais con'liver com um instrumento jurídico deste jaez, capaz de intimidã~la, permanentemente, capaz
de ser um instrumento coercitivo, permanentemente contra todos aquefes
que, no exercício de seu direíto, verberam contra aS institüições em crise e
contra as mazelas deste regime.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato pela intervenção de V.
Ex•, nobre Senador Henrique Santillo, que lembra muito bem a necessidasde
imperiosa de nós reconquistarmos, por inte1ro-;o eStado de direito neste País.
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Na simples rev<?gê:\5~~ __dos atas institucionais e complementares e dos
Decretos-leis n"'s 477 e 128, não normalizaram a ordem jUrídica -brasileira;
tanto assim, que outros instrumentos do autoritarismo, que ainda estão em
vigor; como a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Imprensa, a Lei de Greve,
IU:gülam, por inteirá, as- liberdades do_ povo brasileiro, fazendo, de vez em
quando as suas vítimaS, corno é o caso. novamente do bravo jornalista Hélio
Fernandes.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite· V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Nelson Car·
neiro.

O Sr. Nelson Cõ.rneiro -- Ãinda que nos separem divergências partidárias, não posso deixar de me solidarizar com C' protesto Que V. Ex• faz neste
-momento, quando hã uma ameaça de prisão contra um jornalista antes que
ele seja julgado. Não há r_azão para que uni. homem habituado a lutas constahle5; muitas das quais as trouxe a esta_ tribuna do Congresso, seja impedido
de continuar em liberdade, enquanto corre um processo contra ele instaurado, e do qual espero seja ele absolvido. Quero solidarizar-me com V. Ex•, coerente com toda a miriha tradição, toda a minha carreira parlamentar, em que
nunca deixe-i de prOtestar -contra -uma violêhcía tenha partido de onde parta.
-o- SR. HUMBERTO LUCENA- As palavras de V. Ex•, nobre Senador, só enaltecem a sua atuação no Senado Federal. V. Ex' é um liberal, é um
democrata autêntico que nunca deixou de se posicionar contra as violências
partam de onde partirem; o seu repúdio sempre foi total.
Da:í pof que ã sua solidariedade ao jornalista Hêlio Fernandes não me
surpeende, sobretudo sen<_lo V. Ex• um representante do Rio de Janeiro que
conhece, como ninguém, a luta daquele jornalista na Tribuna da Imprensa.
Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a esta hora o jornalista Hélio Fernandes deve estar concedendo uma entrevista coletiva à imprensa, na Associãção Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, denunciando à Nação as
perseguições que o atingem nesta hoi"ã.
Sr. Presidente, Srs. Snadores_. ontem, a Nação foi sUrpreendida por mais
urna nOta do -Palácío do -Planalto, e surpreendida sobretudo porque dias antes
o que a imprensa alardeava era que o Senhor Presidente da República havia
assegurado, em audiência com diversos parlamentares, que de agora em diante toda e qualquer modificação na legislação eleitoral ficaria a cargo do ConireSSõ Nacional e que o seu Governo·se limitaria a aca_tã-la.
Não foram outras as palavras do Deputado Prisco Viana, SecretárioGeral do Partido Democrático Social, em entrevista concedida ant~ontem.
Sr. Presidente, Srs. ·senadores·, iS·so·prova qüe hã um grave confronto entre a posição do Palácio do Planalto e a posição do PDS como Partido. Parece mesmo que o PDS continua a ser um Partido do Governo, mas não um
Partido no Governo)
Eis a nota -publicada ontem po(tóda a imprensa brasileira:
.. A Secretaria d_e Imprensa e Divulgação da Presidência da República informa que o Presidente da República, tendo ouvido a ex~
posição feita pelo Ministro da Justiça e Presidente do Diretório Nacional do PDS a respeito da tramitação de projetas de lei que estabelecem a desvinculação de votos, recomendou ao Partido que não
aceite alteração na Lei CfUe-estabelece a vinculação total, visto que
esta foi votada em decorrência de fechamento de questão, por ele
provocada, do Diretórió Nac_ional do PDS."
Por que, Sr. Presidente, a nota do Palácio do Planalto? Porque o PDS estava rebelado contra a vinculação total; estava, como estâ, dividido em duas
alas: uma composta dos Deputados que integram as Bancadas do Norte e
Nordeste, e a outra composta pelo Deputados que integram as Bancadas do
Centro-SuL A prova disso é que quem capitarieava no seio da Câmara dos
Deputados, a substituição· da vinculação total pela vinculação parcial era,
nem mais nem menos, o Deputado Erasmo DJas, do PDS de São Paulo, autor
de um projeto nesse sentido, de quem recebi! ~amo óS âemaisçôlegas de Ban-~
cada, com data de 24 do corrente a sCguin~~Wià:'

"BÚsnia, 24 de março de 1982
Senhor Congressista
Participo a V. Ex• que 91 (noventa e Um) 6 49 (quarenta e nove)
Srs. Deputados, respectivamente da situação e oposição, subscreveram o pedido_de urgência ao Projeto de Lei n9 5.904/82, que disci-plina a vinculação parcial de votos.
Encareço ao nobre congresSista, o apoio imprescindível para
sua ªprovação no Congresso.
Cordialmente. - Erasmo Dias, Deputado Federal (PDS SP)."
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nota do-Governo representa não ãpenas
uma afronta a grande parte dos seus correligionârios, do Partido Democrático Social, porém, o menosprezo ao CongreSso Naciõnal, o que aliás não noS
causa surpresa, porque de outras vezes também o Senhor Presidente da República não acatou decisões históriCaS do Congresso Nadonal, tais como o
caso da rejeição da sublegenda para Senador que levou à vinculação total de
votos, e o caso do "pacote" da Previdência Social que, apesar do acordo feito
no Congresso, redundou num novo "pacote", através de decretos-leis impostos à Nação, os quais serão postos a Julgamento do Congresso Nacional e
que, em última análise, nada mais fizeram- do que sacrificar ainda mais a
grande massa assalariada brasileira, sobretudo milhares e milhares de pensionistas e aposentados que estão aí morrendo de fome neste País!
Sr. Presidente, entretanto, diante desse fato de ontem, o que me preocupa, neste instante, é o desdobramento da chamada Reforma Eleitoral que a
cada hora nos causa uma surpresa diferente, isto a cerca de apenas sete meses
das eleições. Por exemplo, até agora o GoverncHião cUidou de enviar ao COngresso Nacional o projeto que reformula a Lei Falcão, asségurando-nos uma
legislação que garanta o acesso ao rádio, à televisª-o, n9s períod()s de p-ropaganda gratuita, do~ partidos e de seus respectivos candidatos.
Tenho em mãos uma cópia das sugestões do PDS sobre a Reforma Eleitoral; leio um trecho apenas para o conhecimento da Casa:
"A volta dos partidos e dos candidatos ao râdio e à televisão é
decorrência da normalização da-vida política do País e da prática de
eleições livres, como desejamos.
Impõemwse, portanto, revogar a legislação vig~nte sobre o as~
sunto, conhecida como Lei Falcão, expressa através do Decreto~tei
n• 1.54(), de 14 de abril de 1977, fazendo com que toda a propaganda
eleitoral, aí incluída a que é feita através de comícios, cartazes, pela
Imprensa. rã di o e televisão; torne a in-tegrar, como capítulo, o Código Eleitoral.
O partido sempre adotou a posição fr3.ricamente fávorâvel ao
restabelecimento do- uso do rádio e da televisão nas campanhas eleitorais sem as restrições vigorantes. embora submetida essa utilização a regras fixadas em lei, e que, sem embargo da liberdade de
manifestação que deve ter todo cai10íciato na promoção de sua candidatura, sejam evitados abusos do tipo daqueles que em época re-

cente justificaram a limitação qüe--agora se pietende eliminar.
O estabelecimento dessas regras demandou longo trabalho de
avaliaçãO, de pesquisas e de consulta a especialistas, tendo em vista
que o assunto envolve, além de aspectos políticos, implicações técniw
cas."
Esta ê a posição oficial do PDS, ao tratar da reforma eleitoral, sobre a
propaganda pelo rádio e pela televisão, precuri.izando, corno nós o fazemos, e
sempre o fizemos, a revogação da Lei Falcão em vigor e que, a partir de 1976,
limitou a propagandã no rádio e na televisão ao ietrato, ao currículo e ao núM
mero dos candidatos, o que é um verdadeiro absurdo num país que se pretende democrático, como o Brasil.
Mas, Sr. Presidente, como vai uma longa distância das palavras para a
ação política - e costurito sempre repetir esta assertiva, porque se aplica
como uma luva ao atUal Governo- também no caso do PDS não poderia ser
diferente. Lembro~me de que aqui neste plenârio foi aprovado tranqUilamente, por unanimidade, um projeto de lei do Senador Orestes Quércia, em nome
do PMDB, revogando a atual Lei Falcão. Hã mais de um ano este projeto de
lei foi eriviado à Câmara dos Deputados e -lâ se encontra, sem qUe se tenha
conseguido, até hoje, apesar dos esforços das lideranças das oposições naque~
la Casa do Congresso, colocá-lo na ordem do dia, sob a alegação de que a re~
formulação da Lei Falcão estâ em estudo, de que ela serâ enviada oportunamente ao Congresso Nacional, de que se trata de uma inatéria muitO coiriplexa e sobre a qual o Ministro da Justiça e seus assessores teriam que meditar
muito, ouvindo as direções partidárias, etc., etc. O fato é que estamos no fim
de março de 1982, com eleições marcadas para 15 de novembro e não se sabe,
até agora, qual é a exata posição-do Governo sobre Cssà leí que reputo fundamental para uma campanha eleitoral a nível popular, a nível democrático.
Porque é evidente que não podemos mais rios limitar a Campanhas eleitorais
tradicionais~ nas quais ·se utiliza o veículo móvd de propaganda, o comício
eleitoral. Tudo isso continUaria sendo feito. Mas não é possível que numa época de tanto avanço, de tanto progresso da comunicação, através de veículos de massa como o rádio e a televisão, não possamos nos comunicar com o
povo brasileiro, promovendo o grande debate em torno dos problemas institucionais, políticos, económicos, sociais e cultUiafs, para que a Nação, afinal,
decida, quais os candidatos que devem ser eleitos, quais os partidos que devem contar com a sua preferência.

Sr. Presidente, tanta razão tem a minha preocupação, que eu me dei ao
trabalho de compulsar o noticiário da imprensa dos últimos tempos e encontrei as informações mais contrad:fióriiis.-Aqui estâ O Estado de S. Paulo. do
dia 24 do mês corrente:
"LEI FALCÃO SERÁ -REVOGADA"
O $enador Nilo Coelho, líder do PDS, disse ontem depois de
conVersar com o Ministro Leitão de Abreu, que! ..quase todo o País
assistiu ao debate entre_Montoro e Reynaldo de Barros, e ninguêm
se sentiu molestado, ao contrário, o fato representou o prenúncio de
novos tempos, corii a liberação dos debates políticos, conforme eu
sempre defendi". Nilo Coelho acrecentou ter a certeza de que a Lei
Falcão será revogada e em st::u lugar surgirão regras disciplinadoras
dos debates polítícos."
- Correio Braziliense do mesmo dia, 24 do corrente:

'"Lei Falcão está por um fio" Debate estimula Planalto a rever
a legislação, afirma Nilo "Coefho.,;
Jornal de B_rasr7ia do dia 24 do corrente. A manchete já é outra:

..Governo acha que não ê hora de revogar Lei Falcão."
Eis o texto:
"Díficilmente a Lei FalcãÕ- que regulamenta o uso da propaganda nu rádio-~ na televisão- serâ revogada", informou,_ on~
terri n_o Congresso um dos membros do Conselho Político, salientando que as razões que levaram o governo a editar a Lei Falcão
não foram elirilinadas e que o assunto continua Sendo estudado pelo
Mínistro da Justíça~- lbrahirri Abi-Ackel.
A legisl"ação que restringe a prOpaganda eieitoral vem- sendo
eliminada na prática, como demonstram os debates políticos travados nas TVs e emissoras de rádios de todo o Brasil. Nos 60 dias an~
teriores ao pleito, entretanto, o eleitorado brasileiro deverá voltar a
ver as fotografias do candidatos desfilando pelos vídeos das televisõe-s_e à-ouvir a leitura dos-currículos pelas emissoras de rãdio."
O Estado de S. Paulo do dia 26 do corrente:

HPDS DIViDiDO SOBRE A NOVA LEI FALêÃõn
.. PDS dividido sobre a nova Lei Falcão"

Olhem aí o pengo! -

.. Apesar de a revisão da Lei Falcão estar sendo estudada pela
Casa Civil da Presidência da República, que tenderia a instituir a
Propaganda eleitoral paga, não existe um consenso sobre a conveniência de se reabrir o rádio e a TV para proPaganda eleitOral na cú~
pula do PDS. Enquanto o Presidente e Secretãrio~Geral do Partido,
José Sarney e Prisco Vhma~--defendem a abertura dos meios de comunicação eletrônka aos- partidos polítícos, vice-líderes, coino o
Deputado Edison Lobão, acham que a medida seria negativa p'ara o
PDS, que ficaria eleitorãlmente vulnerável diante das críticas oposicionistas.
--o-Mrn_iStro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, está sendo aponta~
do também por congressistas como um dos focos de resistência às
modificações ·na Lei Falcão, embora alguns parlamentares governis~
tas considerem tal reação insufiCiente para impedir a revisão -da
prOibição do acess_o dos partidos aos meios de comunicação eletrônica. Hã dois dias, Prisco Yiana entregou ao Presidente Figueiredo
as sugestões do partido sobfe a matéria, mas o Senador Sarney prefere manter-se afaslll:do da questão, alegando que ela está entregue
ao MinistrO da Justiça.
A posição da direção do PDS é contrã.ria à propaganda eleitoral paga, embora o estudo entregue por Prisco ao Presidente da República admita a transmissão de mensagens pagas por meio de textos, de jingles e sptos de duração máxima de 60 segundos, com inserções- não superiores a Cinco vezes por dia. Como regra, o estudo
do PDS considera a propaganda paga um retrocesso político."
Ainda bem!
Por sua vez, o Jornal do Brasil do dia 26, na sua seção Opinião, traz um
artigo de Elio Gáspari, ·sob o título: "A televisão serâ empacotada", que peço
seja dada como lido e faça parte deste pronunciamento.
Depois fui Ver-as opiniões do MinistrO da Justiça, pOrque o Ministro da
Justiça é que é realmente a Pessoa indicada para da-r a última palavra em to r~
nó- do assunto junto ao Senhor Presidente da República.
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E aqui eStão elas: Jornal do Brasil de 10 de dezembro de 1981:
ABI-ACKEL ADMITE QUE LEI FALCÃO DEVE SERREVISTA
Estado de S. Paulo do dia 7 de março:
EM TESE, ABI-ACKEL ACEITA
E diz o Ministro da Justiça:

"Grande parte da importância de mudanças fundamentais na
lei de propaganda gratuita perdeu o sentido. As exigências de sua
completa reformulação eram feitas num tempo em que os meios de
comunicação estavam alheios ao debate político. Hoje, as emissoras
de rádio e de televisão encontram maior audiência quando apresen~
taro programas políticos, de debates e entrevistas. Os meios de comunicação se encontram tão disponíveis para os políticos que, em
alguns Estados, o problema está posto em torn_o de desafios para se
enfrentarem nos vídeos. A conseqUência é que o debate e a discussão políticos já conquistaram a imprensa falada e televisada, como a
escrita. O que falta é adequar a lei a urna propaganda eleitoral mais
democrática, menos estática do que a menção e normas e a números."
Esta declaração do Sr. Ministro levou o Estado de S. Paulo a um editorial do dia 9 de março, onde se lê:
Quando o Sr. Ibrahim Abi-Ackel adianta que grande parte da
importância de mudanças fundamentais na lei de propaganda gra~
tuita dos candidatos, no rádio e na televisão, "perdeu o sentido",
não tranqUiliza quem quer que seja. Pretende significar que não haverá alteraçõeS na chamada Lei Falcão, uma mordaça colocada na
boca da Oposição, impedindo-a de conquistar faixas mas amplas de
opinião pública ao denunciar os erros, os equívocos, as falhas e os
senões do Governo, presa, em muitos setores, de um conluio sinistro
entre a negligência, a desonestidade e a incompetência?
Mais adiante, o Jornal do Brasil do dia 10 de março.
ABI-ACKEL DIZ NÃO ESTAR PREOCUPADO COM
REAÇÃO
Ele não deu importância às perguntas sobre mudanças da Lei
Falcão, argumentando que a liberdade de expressãso política no
País é tamanha que em São Paulo os candidatos até se desafiam em
debates pela televisão. A mudança da Lei Falcão ficará "para o tem~
po oportuno", concluiu o Ministro.
Mas eis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que me deparo hoje com esta
notícia estarrecedora do Estado de S. Paulo.
ABI-ACKEL QUER MANTER LEI FALCÃO COMO ESTÁ.

Da sucursal de Brasília
Se depender do Ministro Ibrahim Abi-Ackel. da Justiça, a Lei_
Falcão serâ mantida e os partidos políticos só terão acesso aó rádio
e à TV fora do período eleitoral. Segundo ele informou a um vicelíder do PDS na Câmara, seu plarió ê -reativar o dispositivo da Lei
Orgârtica dos Partidos Politicas, segUndo o-qual cada legenda partidâría terá direito a uma transmissão de 60 minutos em rede estadual
e duas de âmbito nacional por ano, por iniciativa e sob a responsa~
bilidade dos diretórios.
Abi~Ackel, segundo o informi:mte~- está convencido de que o
Governo não pode revogar a Lei Falcão- que impede o acesso dos
políticos ao rádio e à televisão - sob pena de prejudicar eleitoral~
mente o PDS, que ficaria vulnerável diante das críticas oposicionistas. O dispositivo que ele pretende revitalizar vigorou até 77 e foi
suspenso por ato complementar do ex-presidente Ernesto GeiSel,
depois de utilizado uma única vez pelo ex~MDB, quando resultou
na cassação do ex~ Deputado Alencar Furtado.
A prevalecer a tese do Ministro da Justiça, os partidos políticos
só poderão utilizar a televisão para divulgação de suas idéias e programas fora do período eleitoral e não poderão fazer propaganda de
seus candidatos. Além disso, durante a campanha eleitoral, não haverâ debates entre candidatos de partidos diferentes.
Ainda não
A reforma da Lei Falcão e o estabelecimen~o de novas normas para a
propaganda eleitoral visando às eleições_d~;::_l_5 de novembro ainda, não estão
sendo objeto de anteprojeto de lei por parte do Governo, disse ontem aosjor-
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nalistas o Ministro Ibrahim Abi-Ackel, frisando que os debates políticos que
estão sendo realizados pela televisão -não são -matéria a ser regulada em nenhum dos dois casos. ·os debates entre os candidatos, segundo o Ministro da
JustiÇa, tênl sido motivados pelo interesse das emissoras de televisão e atendem às conveniências de suas programação ou da tentativa de atrair público.
Veja bem o retrocesso~ Em suma, o que se vê aqui no noticiário mais recente, de hoje, publicado em O Estado de S. Paulo, é que jã cstã havendo um
conluio no seio do- Governo, patrocinado pelo Sr. Ministro da Justiça, no
sentido de não mais reformular a Lei Falcão. O que nos querem é impingir
uma eleição canhestra, com vinculação total de votos, sem râdio e sem televisão, dando~se aos candidatos apenas o direito de exibirem os seus retratos, os
seus currfculos e os números, nas eleições proporcionais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta nova postura do Governo, a meu ver,
decorre de um fato incontcstãvel: é que os debates até agora realizados cm
São Paulo, entre o Sr. Prefeito Reynaldo de Barros e o Senador Franco Mootoro, e ontem, no Rio Grande do Sul, entre os quatro candidatos a governador- Jair Soares, Pedro Simon, Alceu Collares e Olrvio Dutra- redunda~
ram num fracasso total para os candidatos do Governo, porque eles não têm,
realmente, o que dizer ao povo. Falta-lhes mensagem. E ainda que os debates
tenham sido censurados, porque sabemos as pressões que as emissoras, sobre~
tudo as de São Paulo, receberam, no dia em que se fez o debate entre Reynaldo de Barros e Franco Montoro, pressões que foram denunciadas de público,
é evidente que os candidatos da Oposição, do PMDB, do PDT, do PT,Ievaram uma vantagem extraordinâria. E não sou em quem diz, são as pesquisas
do Instituto Gallup que mostram, por exemplo, no Estado de São Paulo, para
o Senador Franco Montoro uma vitória de mais de 50%, inclusive 50% no
meio do eleitorado mais jovem.
Portarito, esses debates que C:stão ·sendo feitos preliminarmente, antes
que se inicie a campanha eleitoral, parece que estão atormentando o Gover~
no, estão levando pânico aos arraiais do PDS. Daí, ao meu ver, esse retraces~
so que começa haver no Ministério da Justiça em torno da reformulação da
Lei Falcão.
Assim, não poderia deixar, como Líder do PMDB no Senado, de trazer
aqui a minha preocupação a respeito, e, mais do que isto, Sr. Presidente, o
meu· protesto, porque acho que este é um direito sagrado que ternos, como
Partido, como candidatos e políticos, de ir ao rádio e à televisão, para realizar
a grande discussão da problemâtica nacional perante o povo. Do contrário,
não se pode pensar em democracia autêntica neste Pafs.
Mas, se essa reformulação vier, que ela venha também em termos que se~
jarn realmente capazes de instrumentar a todos os candidatos e partidos para
o 1ivfe acesso ao rádio e à televisão.
Falo assim porque, por outro lado, jâ hâ correntes, dentro do Governo e
do PDS, que, no caso de prosperar a reformulação da Lei Falcão, admitem a
propaganda paga. Então, ao invés de termos 60 dias de propaganda gratuita,
~ntes do dia 15 de no~~mbro, como era anteriormente à Lei Falcão, passaríamos a ter 90 dias, sendo que os primeiros 45 dias seriam de propaganda paga
e os outros 45 de propaganda gratuita.
Ora, Sr. Presidente, se isso vier a ocorrer, estaremos abrindo caminho
aos maiores abusos do poder político e do poder econômico no Brasil. Sabe o_
Sen_ado e sabe a Naç_ão que 99% das-conces-sões de râdio neste Pafs pertencem
ou diretarnente ao Governo ou a pessoas umbilicalmente ligadas ao Governo
por laços polfticos. Portanto, se prevalecer essa tese da propaganda paga, vamos praticamente impedir que os Partidos e os candidatos de oposição possam concorrer nB.qüeles 45 dias de propaganda paga em pê de igualdade com
os candidatos do Governo, do PDS.
· O ·preço que uma emissora de râdio e televisão cobra para o Partido ou
para um candidato do Governo não é o mesmo preço que cobra para um Partido ou candidato da Oposição.
Lá no meu Estado, a Paraíba, estamos numa prê-carnpanha, e algumas
vezes temos recorrido à transmissão de alguns comícios maiores, para conseguirmos audiência rnaís ampla dos nossos pronunciamentos. Pois bem, não
tem sido uma, nem duas, nem três vezes que o Sr. Governador do Estado,
valendo~se do seu poder político, da sua autoridade, tem interferido direta~
mente junto a emissoras de rádiO ....:....(â, na Capital, João Pessoa, ainda não temos televisão - requisitando horários que já tinham sido contratados com o
PMDB, a fim de evitar, justamente, a transmissão de nossos comícios eleitorais.
Isto prova, Sr. Presidente, claramente a minha tese: não podemos cuncordar Com a propaganda paga, ternos que nos firmar na tradição brasileira
da propaganda gratuita, Tudo aquilo que for feito, neste País, no sentido de
combater os abusos do poder político e do poder econôrnico, nas eleições, te~
remos que aplaudir e lutar para que seja definitivamente mantido em nossa
legiSlação eleitoral.

~ o caso não só da Lei de Propaganda Gratuita no rãdio e na televisão,
como da Lei Etelvina Lins, que proibiu o transporte e alimentação de eleitores no meio rural, c que foi um passo adiante, porque permitiu que muitos
candidatos que não tinham condições de concorrer a cargos, em eleições proporcionais, pudessem afinal, amanhã, se eleger deputado estadual.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ainda bem que contamos, ao nosso lado,
com posicionamentos de pessoas ilustres na vida pública brasileira. Li entrevista recente do Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal e
do Congresso Nacional, verberando contra a propaganda paga, achando que
realmente seria um retrocesso na legislação eleitoral brasileira.
Sr. Presidente manifesto o firme propósito da Oposição, do PMDB, de
lutar tenazmente pela imediata reformulação da Lei Falcão, exigindo que o
Sr. Ministro da Justiça esclareça, de uma vez por todas, qual a sua verdadeira
posição em torno do assunto. Por outro-lado, no contexto dessa reformulação, nos posicionaremos intransigentemente contra qualquer dispositivo
que pretenda implantar a propaganda paga na lei eleitoral brasileira. Do contrãrio, estaremos contribuindo para tumultuar o processo político eleitoral
brasileiro.
Estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas as considerações que tinha a
fazer, na expectativa de que, dentro de pouco tempo, possamos ter uma decisão política, a nível do Governo, cm torno deste assunto que a nós nos parece
da maior importância, a sete meses apenas das eleições de IS de novembro.
Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HUMBERTO LUCENA
EM SEU DISCURSO.
Jornal do Brasil -
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Opinião
Coisas da politica
A TELEVISÃO SERÁ EMPACOTADA

Elio Gaspari
Até esta semana. o Governo, na sua vontade de favorecer o PDS c dificultar o voto oposicionista, fez pacotes e pacotinhos que incidiram apenas
sobre a legislação eleitoral. Depois do debate entre o Senador Franco Montoro e o Prefeito Reynaldo de Barros, candidatos ao governo de São Paulo, surgiu a necessidade de se empacotar a televisão. A idéia de uma campanha eleitoral repleta de debates notumos que permitam ao eleitor julgar as qualidades dos candidatos é um sonho de noite de verão. A providência simplesmente não interessa ao PDS, e se o julgamento do debate paulista permitiu ao Governador Paulo Maluf garantir que seu candidato ganhou de S x I, a pesquisa
do Instituto Gallup publicada pelo Jornal do Brasil, menos subjetiva que a
opinião de Maluf, ensina que Montoro prevaleceu sobre seu adversário com
uma vantagem superior à encontrada em outras pesquisas, onde se busca a intenção de voto.
A televisão, mâquina diabólica, é uma arma que o Governo não pretende usar a esmo e muito menos apontar contra sua própria têmpora. Afinal,
não é à toa que na Polônia a televisão foi simultaneamente o lugar onde mais
corrupção ligada ao Estado se encontrou c mais fundo sc_deu a intervenção
militar, com soldados operando até mesmo as câmeras.
~ improvável que a Lei Falcão seja mudada na essência, entendendo-se
por essência dessa lei o cerceamento do debate. Qualquer político experimentado sabe que a campanha eleitoral brasileira só começará quando a seleção
de futebol retornar da Espanha, com ou sem a Copa. Antes, assim como cm
relação à Copa, tudo serâ treino. O jogo político começarâ em agosto e, então, o GovernO pretende manter as televisões de todas as redes sob um clima
alternado de simpatia e receio. Evita-se, por exemplo, que redes rivais possam
transportar para a campanha preferências comerciais sob a aparência de preferências políticas. Ou seja uma emissora que busca favQres _comerciais serâ
amavelmente atendida desde que entenda que não deve favorecer oposicionistas que podem prometer o parafso mas não dispõem dos cofres de bancos oficiais para atender favores.
O PDS e o. Governo jamais se colocarão contra a idéia dos debates, mas
só se fossem tolos haveriam de estimulâ-los durante a campanha propriamente dita. Em primeiro lugar, porque a televisão hoje estã efetivamente a serviço
da causa oficial, exibindo, tanto em noticiários elaborados profissionalmente,
as atividades dos governantes, quanto em materiais de propaganda elaborados comercialmente, as supostas grandezas dos governos. Em contrapartida,
a Oposição ganha um minuto aqui, outro acolâ., sempre para falar de coisas
meio esotérias, como pacotes, sublegendas e irrelevâncias do gênero. Portanto, o status que só interessa ao Governo. Seria conveniente mudâ-lo se, durante o debate de São Paulo, o Prefeito Reynaldo de Barros pudesse hipnotizar o Senador Franco Montoro, fazendo com que num certo momento ele começasse a falar russo. Deu-se precisamente o contrário, foi o Senador quem

hipnotizou o Prefeito e acabou levando-o a reconhecer qu~ se algum dos dois
estivera perto de alianças efetivas com o comuriismo, esse alguém era um familiar do Prefeito, é nãO Moritoro.
..
Ademais, o que mais impressiona_ o Governo - e, de certa forma, atemoriza até a Oposição -é o surgimento de um clima de "já ganhou" em relação ao PMDB. Quem sabe, sabe que esse clima, mesmo sendo premonitório, só serve para estimular as correntes duras do Governo que confundem
eleição com apocalipse. O debate paulista, e muito mais o choque provocado
pelo resultado da pesquisa, surpreenderam o Governo precisamente nesse aspecto. E, precisamente por isSo, enComendou-se à seção de embrulhos o papel
necessârio para que a TV, no momento oportuno, entre na campanha devidamente empacotada.
EUo Gaspari ê dirctor-.adjunto da

Revi~ta

Vtja.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE 30-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. JOSJ:: LINS (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A energia é o sangue das nações.
Sem energia nada se pode produzir.
Por isso diz-se, com razão, que o consumo per capita da energia pode
medir o nível de bem-eStar de um povo.
O homem primitivo utilizava apenas a energia de seus músculos. Hoje,
explorando as forças da natu:t-eza, o homem consome, em média, um milhão
de vezes mais energfa do que os seus primeiros ancestrais.
Ao longo das idades o ser humano aprendeu a usar a força dos animais e
a correnteza dos rios, para o transporte.
Foram, porém, necessários, milhões de anos, para que o ser humano
aprendesse a utilizar, em seu próprio proveito, a energiã libertada pela combustão.
A princípio",- ete usava fogo apenas para preparar os seus alimentos. E foi
·só há muito pouco tempo atrás, quando descobriu a foiça de expansão do vapor d'ãgua, que aprendeu a produzir o trabalho mecânico, a partir dos combustíveis.
Aproveitamento da energia das cachoeiras é quase de ontem, na longa e
fabulosa história da espécie humana.
Mas com a descoberta da eletricidade, do dínamo e dos motores elétricos, a conquista das cachoeiras pa~sou a representar um dos capítulos mais
fecundos e fascinB.ntes·-ao p-rogreSso humano.
Foi porém a descoberta da hulha e do petróleo que permitiu a desabrida
torrente da energia, que vivificou a inoderna e febricitante atividade humana.
Mas não paramos ar. Chezou, hâ poucos anos atrás, a energia atômica.
Começamos, então, a extrair do âmago da matéria forças extraordinárias,
nunca pensadas; e, ainda bem não as dominamos de todo, estamos descobrindo outras forças ainda mais recônditas,_ ainda mais extraordinárias - as
forças da fusão nuclear.
Mas deixemos de lado, Sr. Presidente, a impressionante história do uso
da energia.
Quero ser mais Prático. Na inelutável corrida para o progresso, a energia
ê tudo -move os fios, presos aos quais caminha o mundo inteiro, o séquito
humano, o cortejo de todos os países.
E de onde vem hOje, sr.--Presidente~ e&se sarigue que anima os homens e
as nações?
·
Hoje, quase toda a energia consumida pela humanidade provém, praticaménte, de 4 fontes fundamentais.
Perguntem-se aos países todos do mundo como vivem, e eles responderão "que para esse mister se utilizam:
--seja doS combUStíVeiS renovâvciis de origem vegetal;
-seja dos combustíveis fóSseis, não renovâveis;
- seja do potencial hidrãulico dos rios;
"'"';"" seja do potencial energ~tíco da _fissão nuclear.
Todas as formas de energia hoje utilizadas, que não dependem dessas 4
fontes primárias, nãO -orerecem se-não uma pobre contribuição dispendiosa,
ou uma fluida esperança, ainda cascaviada no bojo do futuro, com os estiletes
da. inteligência, da imaginação e da pesquisa.
Dessas 4 fontes, uma delas, justamente a dos combustíveis fósseis, não
renováveis, supre hoje quase 95% do consumo energético do mundo.
Nessa mesma classe estão inclufdos os grandes fornecedores de caloralimentadores universais da maior parte das atividades produtivas do homem:
- ai está o carvão mineral;
- af estâ o gâs natural;
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- aí está o príncipe dos ·combustíveis - poderoso petróleo.
Só o petróleo contribui com majs da metade de toda a energia consumida, hoje, pela humanidade.
Pois bem, é exatamente nesse momento que nos apercebemos, que o
ouro negro é um bem exaurível. Que nos damos conta de que, suas jazidas
não passam de reservas que, pouco a pouco, vão sendo consumidas.
Quando o homem se apercebeu disso provocou, deliberadamente, a
maior ciisi:: -de que se tem noticia na hístóría dó- tiSo da- energia.
Hoje,- urri dos problemas fundamentais de todos os governos diz respeito
ao ajustamento de seu consumo energético- face a" nova concepção do valor
do petróleo.
Governos e técnicos voltam-se_ preocupados para a análise das reservas
energétiCas de que dispõem, SOb qualquer das 4 fontes que hã pouco-mencionamos.
Qçgeõlogos pesquisam mais óleo, mesmO no fundo dos mares e, quando
não o encontram, querem, pelo menos, mais carvão mirieral.
Esse Sr. Presídente, é o caso do Brasil.
Para p-oupar petróleo programamos além da produção do álcool, a substituição até 1985, de I 10 mil barris diários de petróleo, por carvão mineral,
extraído de nossas jazidas. Pergunto, Sr. Presidente, como anda essa nova
política do carvão?
Começo por dizer que a meta que buscamos não é fácil. Não temos carvão de boa qualidade.
Não tínhamos aquela experiência dos grandes prOdutoreS. O setof mine:..
ral do carvão vivia, até há pouco, seja de uma antiquada tecnologia, seja de
uma acomodada política de subsídios.
Mas, não há negar, que esse esforço novo de modernização visando novos níveis de produção e consumo, tem conseguido sucessos.
Eu diria que, nesse campo, o pessimismo ·vem sendo, paulatinamente, espancado pelos atos por acontecimentos animadores que, nem sempre chegam, em toda a sua amplitude, ao conhecimento da opinião pública brasileira.
Refiro-me, Sr. Presidente, aos êxitos obtidos pela companhia de pesquisas de recursos' minerais, atualmente dirigida pelo engenheiro José Raymundo de Andrade Ramos.
Desde 1980, Srs. Senadores, o carvão mineral vem se constituindo, ao
lado do álcool, em uma das mais sérias preocupações do Governo do Presi~
dente Figueiredo.
O modelo energético brasileiro, sugerido pelo Ministro César Cais, prevê, como dissemos, a substituição de 110 mil barris de petróleo/dia, por carvão mineral.
Essa meta exige que, de uma extração de 3,5 milhões de toneladas ano,
em 1979, atinjamos, em 1985, uma produção de 14,6 milhões de toneladas de
carvão. A terefa não será fácil. O desafio exige sérios inVestimentos-tanto na
pesquisa, como nos setores da produção e do transporte. Quanto à pesquisa,
os resultados têm sido auspiciosos. Estima·se já agora; ein -16 bilhões de toneladas, as reservas de carvão no Brasil, sendo que desse total, a CPRM detém
uma reserva de cerca de 9,5 bilhões de toneladas em áreas de suas próprias investigações.
Os primeiros trabalhos de campo da empresa constituem estudos abrangentes de geologia c sondagem, na bacia carbonífera Sul-catarinense, em convênio com o departamento nacional de produção mineral.
No Rio Grande do Sul, a CPRM começou a pesquisar carvão em 1973,
juntamente coin o PNPM, visando não apenas descobrir novas jazidas, mas
buscando definir a extensão das ocorrências ati já conhecidas. Atuando sozinha em novos pontos, a empresa obteve alvarãs de pesquisa para 549 novas
·áreas. Totalizando cerca de 1.000.000 de hectares, nos quais vem desenvolvendo intensos trabalhos de prospecção. Só as terras executadas nos blocos
do chamado Projeto Grande Candiota permitiram determinar uma reserva de
800 milhões de toneladas de carvão, com possibilidade de serem lavradas,
parcialmente, a céu aberto. Outras pesquisas, com excelentes resultados, foram realizadas nos chamados ProJetes Iruí-Butiâ, Torres-Grava{, São Sepé,
fronteira oeste Bagé-São Gabriel, Arroio da Silva e Sopopema. Estes projetes
exigiram inves-tim-entoS~-oriundos -do PrOgraMa -de MOOilliãÇão-E-riir:S~tiCa do
Ministério das Minas e Energia, de 915 milhões de cruzeiros, em 1980 e de
quase dois bilhões em 1981.
Para este ano de 1982, prevê-se a continuidade da pesquisa com a aplicação de cerca de 3 e meio bilhões de cruzeiros.
Hoje a CPRM dispõe de uma equipe de têcnicos altamente qualificados e
está equipada com o que hã de mais moderno nos ramos de sondagem, perfilagem geoflsica e ge-offsica terrestre.
-- -·
Sabe~se, Sr. Presidente, que as ocorrências de carvão mais importantes
do Brasil, estão distribuídas ao longo da borda leste da bacia do Paraná,
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abrangendo os Estados do Rio Gi'ande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nessa faixa, as principais jazidas são as de Candiota, São Sepé, I ruí, Leão-Butiá,
Charqueadas, Morungava, Chico l.omã, Santa Terezinha, Sul de Santa Catarina e Figúeira. Em_geral, o carvão min~ral desses_depósitos não é considcrak
do bom, pelos padrões internacionais. Quanto a isso, porém, escrevia, há
pouco, o prof~sor Andrade Ramos: '"Qiz-se que o Brasil não t_em carvão ou
que o que possui é de má qualidade". Na realidade, não há carvões bons ou
ruins~ Há carvões com ou sem tecnologia de aproveitamento. Mas- continua o Engenhei_ro Andrjtde Ramos --:: coosiderando-se os clássicos padrões
dos chamados carvões "bons'\ podemos divulgar, com entusiasmo de brasi·
leiros!_-g_ue agora esta_!l10S ~-e~COJ].trar_ca_;-yõ~s !!!.~talúrgicos também no Rio
Grande do Su1. Estas camaridaS, diz ele, "estendem-se gradualmente em menores profundidades, no litoral rumo à conhecida região carbonífera de
_Morungava-Gravatar•. Com essas notícias animadoras, ele acentua que o
carvão é hoje a iri"ais importante b~ndcira da CPRM.
O Programa do Carvão, Sr. Presidente, é assim, agora, uma realidade. A
Ço01panf1ia de Pesquisas_ d_e Recurs_qs Minerais, que Q~le_ ~e encarrega no que
tange à pesquisa, domina hoje as técnicas mais inodcrnas e se põe à altura das
melhores empresas do ramo, no mundo. Daí a aceitação de sua presença em
outros países. Não se deve, de modo algum, estranhar essa realidade. Em
função de seu alto desempenho, a política mineral brasileira tende a conquistar mercados alienígenas, especialmente na África e na América Latina.
Quanto a essa nova face da estratégia de nossa política carbonífera, diz o Engenheiro Andrade Ramos que "o ano de 1979 foi marcante para a empresa."
Nesse ano ela participou, pela primeira vez, de um evento de escala mundial;
no caso, a feira internacional de Moçambique, realizada em Maputo.
A partir de então, consciente das vantagens para o Brasil, foi ganhando
corpo dentro da companhia, o esforço para a conquista de novos mercados,
especialmente na África e na Latino-América.
-os primeiros tCStiltãdos desse trabalho surgiram no início de 1980, com a
assinatura de um contrato para prestação de serviços de pesquisa mineral, no
Paraguai. No ano seguinte, foi assinado mais um novo contrato no Paraguai
e outro na Somâlia, totalizando cerca de 4 milhões de dólares. Já este ano,
com um terceiro contrato também no Paraguai e outro em Moçambique, os
compromissos se aproximarão dos 7 milhões de dólares. Hã, além disso, boas
perspectivas de novos trabalhos a serem realizados na Líbia e na Guiné.
Mas não é, Sr. Presidente, apenas o aspecto comercial que impulsiona a
saída da CPRM para o exterior do País. A ação se encaixa dentro de uma
política maior do -~ioverno brasileiro,_ de levar nossa tecnologia a países irmãos, do Terceiro Mundo que, como nós, estão buscando sua independência
econômica, que é, sem dúvida, o sustentãculo da independência política. Esta
estratégia tem levado_ a ~mpresa a participar de missões na América Central
compreendendo Costa Rica, Nicarágua e Panamá; na África, abrangendo:
Congo, Quênia, Gtiiriê, Angola, Moçambique, Líbia e Jordânia; ou mesmo
no longínquo sudeste asiãtico, onde a empresa tem se relacionado com aTailândia, com a Malásia e com as Filipinas.
Dentro desse contexto, reveste-se de especial importância o Projeto de
Estudo da Bacia Carbonífera de Mucanha-Vuzi, em Moçambique. Pela primeira vez, realiza-se ali um trabalho desenvolvido por um país do Terceiro
Mundo, com financiamento do fundo especial da OPEP, sem a interveniência
de qualquer pafs industrializado,
A primeira fase desse projeto envolve trabalhos geológicos e uma pesquisa preliminar, a serem conduzidos pela CPRM; um estudo de alternativas de
transporte ferroviãrio e de infra-estrutura portuária, sob a responsabilidade
do GEIPOT; estudos de viabili~ade econômica da lavra das jazidas a serem
desenvolvidas pela COBRAPI finalmente, o projeto conta com o suporte
financeiro do BNDE e da CACEX. Cofio se observa, trata-se de um verdadeiro poo/ de entidades estatais brasileiras, unidas num esforço integrado
para desenvolver a exploração de um recurso mineral de fundamental importância para a ecOnomia moçambicana.
Os investimentos nessa primeira fase vão a 5,0 milhões de dólares, porém
o projeto todo, incluindo a abertura da mina e a implantação da infraestrutura, pode chegar a mais de 700 milhões de dólares. ~importante observar que o carvão a ser ali produzido é de qualidade siderúrgica. Daí o maior
interesse br_~~leiro ness_e: projeto, capaz de garantir mais uma fonte para o suprimento das- nossas neceSsidades.

e,

Em contrapartida, em decorrência da nossa participação no projeto,
geram-se novas oportunidades para a exportaÇão âe produtos brasileiros, sejam manufaturados ou commodities.
Este é aliãs, Sr-. Piesidente, um aSpCcto muito importante da venda de
serviÇi)S
exteriOr;· atlvldade que norrrialmetite ~ urna forma de abrir Caminho para um relacionamento comercial mais intenso entre o Brasil e outros
Países.
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Sr. Presidente,
Com o esforço feito nesses 2 últimos anos, o Brasil passou de uma pro·
dução anual de 3,5 milhões para 6 milhões de toneladas.
No fim de 1982, atingiremos 7 milhões. A CPRM realiza os estudos e as
pesquisas. Uma vez mensuradas as jazidas, a empresa as entrega ao setor pri~
vado, ao qual compete produzir e comercializar a produção.
O governo, através da CAEB, cooperara com essas atividades privadas e
assiste aos consumidores, visando a substituição de seus equipamentos, para
troca de consumo do petróleo pelo consumo do carvão mineral.
A no,va aplicação mais importante desse combustível, além da produção
de gãs junto às jazidas e da geração de energia pelo vapor, é na indústria do
cimento. Dado o custo do transporte, o carvão extraído no sul do País só
pode ser utilizado economicamente entre o Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
o Espírito Santo ou mesmo Bahia. Não seria economicamente viâvel, pelo
menos nas condições atuai~ levã·lo mais longe.
A meta de uma produção de 14,6 milhões de toneladas em 1985, exige
muito esforço, exige Uma forte coordenação das ações de alguns minist~rios,
exige grandes investimentos e exige, ainda, a realização de um caro sistema de
vias de transportes.
Os portos de embarque e instalações de desembarque deveriam, necessa·
riamente, ser construídos o quanto antes.
Tudo isso toma o programa nacional do carvão mineral dispendioso c,
sobretudo, sensível a falhas no exíguo período de tempo que lhe é imposto.
Seu objetivo, põ-tém, é de suma importância, já. que ao mesmo tempo que
economiza petróleo, sua influência se faz sentir na redução do consumo do
diesel e, sobretudo, do óleo combustlvel.

O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS~ LINS- Concedo o aparte a V. Ex•, nobre Senador Alberto
Silva.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador José Lins, como vê V. Ex• o plenário está vazio, mas fiquei aqui porque acho que um estudo feito pelo nobre
Senador merece ser ouvido. Acompanhando o· raciocínio que V. Ex• desen~
volve nesta tarde, chamando a atenção para o Programa do Carvão, natural~
mente quero congratular·me com V. Ex• pelo tema que aborda, mas gostaria
de lembrar que os números que V. Ex• alinhou e as dificuldades que aponta
como resultantes da exploração do carvão, dificuldades de transporte e, afi~
nal de contas, o carvão extraído poderia ser aplicado em dois eventos imporR
tantes: ou vai para a siderurgia, ou vai gerar eletricidade com o -calor. Estou
lembrando que lã, no Ceará, já existe uma empresa, nascida daquelas pesquiR
sas, ao tempo da universidade, que propõe - c já resolveu - a transfor~
mação - V. Ex• acompanhou aquela experiência junto conligo e o nosso
vice-Presidente da República ........;..,-da transesterização, isto é, a utilização do
óleo vegetal e a transformação em diesel ou querosene. Considerando, por
exemplo, que a nossa soja está em crise, porque a produção americana talvez
tenha colocado preços com os quais o Brasil não pode concorrer, a transfor·
mação da soja nacional, toda ela, por exemplo, pensando alto de uma vez, di~
gamos 20 milhões de toneladas de soja dariam, no mínimo, 10 bilhões de li~
tros de óleo e esses 10 bilhões de litros de óleo poderiam se transformar imediatamente em óleo diesel. E o transporte, o manuseio da soja, na região em
que o Brasil tem em larga escala, seria muito menor do que lidar com o car~
vão. Não seria hora de as pessoas que têm condições de poder influir chama~
rem a atenção para a Comissão Nacional de Energia, para esse auspicioso
evento, a possibilidade de se transformar os óleos vegetais em óleo diesel? E,
mais, nobre Senador José Lins, considerando que soJa não- é- óleo próprio
para a alimentação, porque é saturado e produz colesterol, como o óleo do
babaçu tambêm, não seria o -caso de babaçu e soja serem transformados em
óleo diesel, pela operação simples e já em franco desenvolvimento lá, e a torta
resultante disso que se exporte, ou que se dê para o gado do Brasil. Não era
uma oportunidade, nobre Senador José Lins?
O SR. JOSt:: LINS- Nobre Senador Alberto Silva, o problema é uma
questão de alternativa, de uso alternativo do óleo vegetal. A tecnologia já não
encontra qualquer dificuldade para transformar o óleo vegetal em óleo com~
bustível, mas a alternativa de mercado do produto resultante não apresenta
interesse.~ verdade que o programa do carvão, que merece ser implementado
ao mãximo, ainda engatinha. Há grandes países produtores de carvão. Por
exemplo, os Estados Unidos têm uma produção anual, senão me engano, que
se aproxima de dois bilhões de toneladas ano. Ora, produzíamos, em 1979,
3,5 milhões apenas. Lã são bilhões; aqui são milhões de toneladas. ~ verdade
que dobramos, chegamos a sete milhões de tonelada_s este ano. Felizmente
dispomos de jazidas que se apresentam cm condições excepcionais para mine~
ração a céu aberto.
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Temos õUtro problema sério, que é o problema da má qualidade do carR
vão que aumenta o custo do produto final. Contamos, além disso, com o
problema do transporte. Mas não podemos negar, nobre Senador, que o car~
vão é, hoje, uma das fontes energéticas mais importantes do mundo. t a pri·
meira depois do petróleo. Ainda acredito que, se o petróleo acabasse hoje, se
se esgotasse, ainda seria ao carvão mineral que recorreríamos. Primeiro, para
gaseificá· lo; segundo,- para fazer sintetizar óleo mineral, e terceiro, para substituir as- fontes de energia elétrica, atravês de urna maior utilização do carvão
vapor. Estou de acordo com V. Ex• em um ponto: todos esses programas paralelos, de energia alternativa, são importantes. Eu disse aqui, a uma certa al·
tura deste pronunciamento, quando V. Ex• ainda não havia chegado, que há
quatro fontes primârias de energia: primeiro a dos combustíveis renováveis.
Esses, V. Ex• sabe tão bem quanto eu, já que t: lllR.engenheiro experimentado,
abrangem o carvão vegetal, abrangem o álcool, o óleo combustível, feito a
partir dos óleos vegetais comestíveis, a linina e, em suma, a todos esses produ~
tos de origem vegetal.
Segundo os combustíveis fósseis. Aí V. &• tem o carvão em suas diver·
sas formas, o petróleo, c o gâs natural. Esses constituem o grande manancial
de energia, que hoje representa talvez 95% do consumo mundial.
A terceira, nobre Senador, é a dos cursos d'âgua, das cachoeiras, que
hoje representa pouco mais de 4 ou 5% do consumo mundial de energia. A
não ser em países COfll:O o nosso, em algumas áreas da África, já não se encon·
tram mananciais desaproveitados.
E a quarta fonte de energia primária, como V. Ex• sabe, é a energia da
fissão nuclear, cujo _uso encontra, hoje, sérias_ resistências. O mais são fontes
de significação hoje desprezível. V. Ex•, porém, tem toda razão cm dizer que
o Pais deve tentar racionalizar do melhor modo possfvcl a utilização de novas
alternativas.

O Sr. Alberto Silva - Muito obrigado. Apenas gostaria de salientar,
nobre Senador, que o Brasil talvez seja o único País do mundo em que, além
disso tudo que V. Ex• acabou de dizer, quando V. Ex• fala em energia renovável e no carvão vegetal, eu diria que aquelas mesmas pesquisas, às quais há
pouco me referi, nos levam a um patamar muito acima de queimar a madeira
para fazer carvão. Acredito que isso é algo que já deveria ser arquivado. A
partir daquelas pesquisas, tenho hoje uma informação a dar a V. Ex•, de que
a hidrolização da madeira deixou de ser um fato dependente da via ácida para
ser um fato absolutamente atual da via enzimática. Então, hoje, podemos
transformar qualquer madeira, de qualquer natureza, ou por outra, a celulose
pode ser transformada em pré-açúcar, por via enzimática e a custos baixíssi~
mos. Ora, quem tem uma floresta amazônica como a nossa, da qual bastava
podar os galhos, não precisaria cortar iima ãrvore sequer, nem falar em refio·
restamento, à custa de plantio de outras espécies, podando apenas os galhos
da floresta amazônica, por este proCesso, o Brasil poderia esquecer do resto
dos combustíveis a que ele se propõe, e teria aí a solução nacional, V. Ex• não
acha?
O SR. JOS~ LINS- Volto a insistú: que as fontes primárias renováveis,
que abrangem não só o carvão vegetal, mas todos os combustíveis que pro~
vêm da captação da energia solar, por meio de um corpo vegetal, são impor·
tantíssimas. Ho}e mesmo, tenho a impreSsão de que esse tipo de energia, representa cerca de 20% do nosso consumo. Bastante alto, portanto.
Estou de acordo com V. Ex• em que a engenharia molecuiar, a bioquími·
ca enzimática, tudo isso representa uma esperança extraordinâria. O problema hoje, parece· me, trata·se mais de uma questão de aprimoramento de t.ec.
nologias, de custo, questões que não invalidam a busca de uma solução futura.
No bojo do futuro, próximo ou remoto, encontraRse muita coisa, como
eu disse, que o estilete da imaginação, da inteligência e da pesquisa, estão cas~
cavilhando para entregar ao uso pela humanidade.
O Sr. Alberto·-sifva- V. Ex• me permite?
O SR. JOSt:: LINS -

Com muito prazer.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, eu estava propondo, apenas, que
V. Ex•, como engenheiro que é, me ajudasse; a fazer com que o Governo se
sensibilizasse para gastar o dinheiro em pesquisas nesse rumo, porque os paí~
ses mais adiantados do mundo já estão investindo somas fabulosas para
livraremRse dessa dependência atual. Porque, veja bem, Ex•, a madeira, atra·
vês desse processo, dá o maior rendimento que se pode conhecer hoje. De
uma tonelada de madeira tiramRse quatrocentos quilos de combustível, c nenhum outro produto, nem xisto, nem carvão, nem nada, dá esse rendimento,
porque da madeira tira~se o ãlcool, linina, c ainda tem proteína de quebra; ê:
af onde deveríamos investir, talvez, mais que no carvão, para ganharmos tem·
po para o futuro. Essa é a proposição que eu desejava fazer a V, Ex• nesse
magnífico pronunciamento que faz nesta tarde.
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O SR. JOSÉ LINS - V. Ex• tem razão e da minha parte tem inteiro
apoio. Penso que o GõvC:tfiõ tem feito algum esforço. A criação de uma empresa para aprimorar a produção de metanol é um exemplo. Mas V. Ex• tem
inteira razão, repito. Quanto mais se aplicar em pesquisa nesse sentido, melhor.
Sr. Presidente, com as informações que acabo de trazer a este plenário,
fica claro que o Governo tem se esforçado para conduzir a bom termo o Pro-

grama Nacional do Carvão, apesar de todas as dificuldades que esse programa apresenta. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o Presidente da
CPRM, o Eng<' José Raimundo de Andrade Ramos, bem como os técnicos da
Empresa, pelo trabalho patriótico e, eu diria, quase anónimo que vêm realízando.
Finalmente, dou desta tribuna os meus parabéns ao País, esperando que
o Governo possa, cada vez mais, aprimorar esse programa, essehcíal para a
questão energética brasileira.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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(*) ATO DO PRESIDENTE

N• 5, de 1982
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 52, item 38, do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n9 2, de 4 de abril de 1973, resolve declarar aposentada, compulsoriamente, a
partir de 14 de janeiro de 1982, Iracema Soares Pereira, Técnico Legislativo,
Classe Especial, Código SF-AL-NS-011, Referência NS-25, do Quadro Perm_anente do Senado Federal, com base ~os artigos 101, inciso II, e 102, da
ConstitUição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos
403, inciso I,§ I•, 406 e 392, § 4•, da Resolução SF n• 58, de 1972, com proventos proporciOnaíS-ao tempo de serviço e a gratificação adicional a que tem
direito,- nos terinos do artig-o 39 da Lei fi9 5~903, de 1973, e o artigo 10 da Lei
n• 4.345, de 1964.
Senado Federal, 15 de janeiro de 1982.- Jarbas Passarinho, Presidente
do Senado Federal.
("')Republicado por haver saido com incorreções no
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de 16-1-82.

ATAS DE COMISSOES

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 4,
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.887, de 29 de
outubro de 1981 que "altera a legisla~ão relativa ao Imposto de Renda
de pessoa física".
Ata da I• Reunião (Instalação), realizada em I O de

m~rço

•

COMISSÃO MISTA

Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre à
Proposta de Emenda à Constitui~ão n"' 9, de 1982, que "dá nova redação ao§ I• do art. 32 da Constituição Federal".
Ata da l• Reunião, (íilstalação}, realizada
em 17 de março de 1982

de 1982

Aos dez dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezesseis horas e quinze minutoS, nã Sala da Comissão_ de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores_Martin_s_Eilho, Lourival Baptista, Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, João _Lúcio, Passos Pôrto, Roberto Saturnino e Deputados Honorato Viana, José Carlos Fagundes, Antônio Pontes, José Mendonça Bezerra e Evandro Ayr~ de Moura, reúne-se a
ComissãO Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 4, de 1982-CN, do Senho_r Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o te~to do Decreto-lei
n9 1.887, de 29 de outubro de 1981, que ••altera a legislação relativa ao Imposto de Renda de pessoa física".
Deixam de comparecer, por motivo jusrificado, os Senhores Senadores
Agenor Maria, Leite Chaves, Lãzaro Barboza, Mendes Canale e Deputados
Hélio Duque, Tidei de Lima, Mãrio Moreira, Milton Figueiredo e Luiz Baccarini.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comu-m, assume -a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Evandro Ayres de Moura para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Roberto Saturnino ... ~ .-. . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . • 12 votos
Para Viee-Presldente:
Senador Bernardino Viana .............. ·-···-·-···FF··~ 12 votos
São declarados eleitos, respectivaniente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Roberto Saturnino e Bernardino Viana.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Roberto S.aturnino agradece, em nome do Senhor Senador Bernardino Viana e no seu próprio a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Honorato Viana
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sâ, Assistente de Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação.

Aos dezessete dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de reuniões da Comissão de
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, Raimundo Parente, Martins Filho; Benedito Canelas,
Leite Chaves,_ José Fragelli e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Gomes da Silva, Afrísio Víeifa Líin~ 0Sv8.Idci Melo e- Eloar-Guazelli, reúne-se a
Comissão Mista do congresso Nacional, incumbid~ de estudo e parecer sobre
a Proposta de Emenda à ConstitUiçãO TI., 9, de 1982, i:}_tie ·~dá nova redação ao
§ I• do art. 32 da ConstituiÇão Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Paulo Brossard, Franco Montoro, Dirceu Cardoso e Deputados
Joacil Pereira, Modesto da Silveira, Paulo Marques, Carneiro Arnaud e Ieopoldo Bessone.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, 6 Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
qu·e itâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as células Õ Seilhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Deputado Osvaldo Melo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Eloar Guazelli ............................ . 12 votos
Em branco ........... ~ ........._...........•......... O! voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Gomes da Silva ...................• ~ . . . . . . . 12 votos
Em branco .......•................ -.......•••.•............•..
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presidente, os
senhores Deputados Eloar Guazelli e Gomes da Silva.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Eloar Guazelli agradece,
em n9me do SenhorDepl.J~a.49 _Gomes da Silva e no seu_ próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Raimundo Parente para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reuniãO e, para constar, eu,
Matinho José dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão c irã à publicação.
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COMISSAO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 10, de 1982, que "assegura aposentadoria à mãe de pessoa excepcional ou ao responsável legal que a substitua, alterando a redação do item XIX, art. 165 do texto constitucional".

Ata da I• Reunião (instalação), realizada em 23 de março de 1982.
Aos vinte e três dias do mês de março d_o ano_de mil nov~entos e oit~nta
e dois, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças,no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Martins Filho, Passos Pôrto, Luiz Cavalcante, Gilvan Rocha, Agenor Maria, Saldanha Derzi, Laélia de Alcântara e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães,
Evandro Ayres de Moura e Salvador Julianelli, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 10, de 1982, que ~'Assegura aposentadoria à
mãe de pessoa excepcional ou ao responsável legal que a substitua, alterando
a redação do item XIX, art. 165 do texto constitucional",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Calmon, João Lúcio, Alberto Silva e Deputados Mendes de Melo, Lúcia Viveiros, Mário Hato, Juarez Furtado, Carlos Santos, Carneiro Arnatid e
Júnia Marise.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as c~dulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor
Deputado J osias Leite para funcionar como escrutina~or.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senadora La~lia de Alcântara ................•.• - ••..... 11 votos.
Senador Martins Filho ......•....... ·-·.......... ... . . . . 1 voto.
Para Vlce-Presldente:
Senador Aderbal Jurema ......•.........•••.•.. ·-- .••.•. 10 votos.
Senador Passos Pôrto ....•.. ·-·· .-.:-·-~-~-·· ·--~-· ·-· •. ·-··--~-- 2...v:otos.
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, a
Senhora Senadora La~lia de Alcântara e o Senhor Senador Aderbal Jurema.
Assumindo a Presidência a Senhora Senadora Laélia de Alcântara agradece, em nome do Senhor Senador Aderba_l J urema e no seu próprio a honra
com que foram distinguidos e designa o Senho_r Deputado Salvador Julianelli
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu;
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sen_hor Presidente, demais Membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSAO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 04,
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congre"o Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.887, de 29 de
outubro de 1981, que ''Altera a legislação relativa ao Imposto de Renda de pessoa rmca ".

Ata da 2t Reunião, realizada em 23 de março de 1982.
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta
e dois, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Martins Filho, Lourival Baptíst3, Bernardino Viana, Jorge Kalume, Passos Pôrto, Roberto Satumino, Agenor
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Maria e Deputados Honorato Vianna, José Carlos Fagundes, Antônio Pontes, José Mendonça Bezerra e Evandro Ayres de· Moura, reúne-se a ComisSãoMista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'i' 04, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'? 1.887, de 29 de outubro de
19"81, que "Altera a legislação relativa ao Imposto de Renda de pessoa física".
Deixam de compareCer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Lúcio, Leite Chaves, Lázaro Barboza, Mendes Canale e Deputados
Adhemar Ghisi, Hélio DuQue, Tidei de Lima, Mário Moreira, Mílton Figueiredo e Luiz Baccarini.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Roberto Saturnino, que solicita, nos termos regimentaís, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador Jorge Kalume, para integrar a Comissão em substituição ao Senhor Senador Jutahy Magalhães.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Honorato Vianna, que emite parecer favorável à Mensagem n'? 04, de
1982-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, se-rá assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem IJ9 5,
de 1982-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica
haver vetado, parcialm~nte, o Projeto de Lei da Câmara n9 135, de
1981-Complementar, que ''Altera a Lei Complementar n9 5, de 29 de
abril de 1970, que estabelece de acordo com o artigo 151 e seu parágrafo único da Emenda Constitucional n91, de 17 de outubro de 1969,
casos de inelegibilidade, e dá outras providências".

Ata da 2• Reunião, realizada em 23 de março de 1982.
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta
e dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Murilo Badaró, Aderbal Jurema e Deputados Afrísio Vieira Lima e Pimenta da Veiga, reúne-se a Comissão Mista,
incumbida de_ examinar e emiti~ relatório sobre a Mensagem n'i' 5, de 1982CN, pela qual o Senhor Presidellte da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 135, de 1981-Complementar, que
..Altera a Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece de
acordo com o artigo 151 e seu parágrafo único da Emenda Constitucional n9
1, de 17 de outubro de 1969, casos de inelegibilidade, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por ntõtivo justificado, os Senhores Senador
Tancredo Neves e Deputado Prisco Viana_.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre~
sidente, Deputado Pimenta da Veiga, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Aderbal Jurema, que emite Relatório à Mensagem n.., 5, de I982-CN.
__posto.em.discussão e votat;ão,_é o Relatório aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se _a reunião, e para constar, -eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação.

